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  ص الدراسةخمم

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ىدٍؼ رئيسيٍّ عاّـٍ مؤداه قياس مستوى الوعي  
السائد بيف خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ في المراحؿ الدراسية )رياض األطفاؿ 
والمرحمة االبتدائية( بمشكمة الَتَنمُّر اإللكترونيَّ وتأثيراتو المحتممة؛ سعيًا الستجبلء 

ع منيـ في اكتشاؼ ىذه الجرائـ وتوفير الحماية لؤلطفاؿ الدور الفعمي أو المتوق
المعرضيف لمخطر ولؤلطفاؿ ضحايا ىذا العنؼ والحيمولة دوف وقوعو أينما أمكف، 

( مفردًة مف مجتمع ٕ٘ٙوقد أجريت الدراسة عمى عينة عشوائية بسيطة قواميا )
ظارىا الدراسة؛ تكونت مف مديري مدارس التعميـ األساسي ورياض األطفاؿ ون

ووكبلئيا، واإلخصائييف االجتماعييف والمرشديف النفسييف العامميف بالميداف التربوي؛ 
( فقرًة، موزعة عمى سبعة أبعاد تمبي ُٔٙوِزعت عمييـ استبانة مغمقة مكونة مف )

أىداؼ الدراسة، وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أبرزىا: وجود ردات فعؿ 
تستتبع استخداـ معظـ األطفاؿ اليواتؼ الذكية أو األجيزة سموكية متوسطة المستوى 

الموحية وحواسيبيـ الخاصة مع ظيور اإلنترنت بالطبع، كما كشفت النتائج عف أف 
خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ قد اتخذوا إجراءات استباقية فعمية لوقؼ الَتَنمُّر 

؛ إال أنو قد تـ التركيز عمى األسالي ب التقميدية في مواجية ىذه الظاىرة اإللكترونيَّ
رغـ خطورتيا، وأظيرت النتائج أيضًا عدـ اختبلؼ مستوى الوعي حوؿ ماىية التََنمُّر 
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اإللكترونيَّ ضد األطفاؿ بيف خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ؛ باختبلؼ متغيرات 
تقديـ مجموعة )النوع، سنوات الخبرة اإلدارية ، الدرجة الوظيفية(، وانتيت الدراسة ب

مف التوصيات والمقترحات الموجية لكؿ مف أولياء األمور والمينييف واإلطار التربوي 
 .والعامة؛ لضماف إبحار آمف لمطفؿ بالفضاء الرقمي
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Cyberbullying crimes that some children are exposed 
"between the problem of reform and the reality of the 

educational crisis" 
 

: Abstract 
This study generally aimed at determining the prevailing 

level of awareness among educational administration experts 
and their assistants in the school stages (kindergarten and 
primary stage) about the problem of electronic bullying and its 
potential effects; in order to find out the parameters of their 
actual or expected roles in discovering these crimes and 
providing protection for children at risk and for child victims This 
violence and prevent it from happening wherever possible. The 
study was applied to a simple random sample of (700) 
individuals from the study community; it consisted of principals 
of primary education schools, kindergartens and the agents of 
those schools, social workers and psychological guides working 
in the educational field. The researcher designed a closed 
questionnaire consisting of (61) paragraphs, divided into seven 
Dimensions that meet the objectives of the study and its 
general questions, The study reached a number of results, 
including: 1) There are mid-level behavioral reactions resulting 
from most children using smartphones or tablets and their own 
computers with the emergence of the Internet of course, 2) The 
results also revealed that educational administration experts 
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and their assistants have taken effective proactive measures to 
stop electronic bullying; but they have focused on traditional 
methods of dealing with this phenomenon, 3) The results also 
showed that the level of awareness about the nature of 
electronic bullying against children did not differ between 
educational management experts and their assistants, with 
different variables (gender, years of managerial experience, job 
grade). The study came up with a number of recommendations 
for parents, professionals, the educational framework and the 
public to ensure safe navigation of the child to the digital 
space. 
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 ةػػدمػػػقػػم
إف مجئ عصر الموجة الثالثة ودخوؿ التكنولوجيا حياة البشرية بطريقة غير 
مسبوقة عمى مر التاريخ؛ قمب العديد مف المفاىيـ والعادات وغيرىا بشكؿ جذري، 

رؼ جديدة عمينا تبنييا وال ودخوؿ الوسائط اإلعبلمية الجديدة إلى حياتنا؛ حمؿ معا
مفر مف ذلؾ، والطفؿ قد تعرض ىو األخر ليذه الموجة؛ بحيث أصبحت الوسائط 
اإلعبلمية مف مكونات البيت وفردًا مف أفراد أسرتو، وأممت عميو تغييرات عمى 

(، وليس المقصود مف التكنولوجيا ىنا ٜ: ٕٛٔٓاألنشطة التي يقوـ بيا )ىماؿ، 
اكميا مف المنجزات المادية التي حققيا التقدـ العالمي الحديث؛ اآلالت واألجيزة ومش

نما المقصود ىنا في المقاـ األوؿ ىو التكنولوجيا باعتبارىا أسموب لمتفكير والسموؾ  وا 
والعبلقات االجتماعية، وىذا يجعؿ مف الشبكة بيئة اتصالية ميمة يعيد األفراد فييا 

كويف اتجاىاتيـ؛ انطبلقًا مف االحتكاؾ بناء شخصياتيـ وصياغة سموكياتيـ وحتى ت
(، ومع االستخداـ الواسع ليذه الشبكة مف ٕٚ: ٕٙٔٓباآلخر عبر الشبكة )يحياوي، 

جميع المجتمعات والفئات العمرية وانتشارىا الواسع والسريع؛ واستخداميا بحرية 
مطمقة دوف رقابة أو محاسبة بيف جميع فئات المجتمع وخصوصًا الطمبة زادت 

االستفزاز النفسي والمادي  بلت التيديد واإلذالؿ والعنؼ والتمفظ البلأخبلقي أو مشك
بصورة متعمدة ومتكررة، ما وزاد  والمبلحقة عبر اإلنترنت خاصة لطبلب المدارس

مف خطورة ىذه الظاىرة االنتشار اليائؿ لميواتؼ الذكية واألجيزة الموحية وأدوات 
يا الطفؿ منذ سني عمره األولى. التواصؿ االجتماعي التي يتعرؼ عمي

(Robin.Et.al, 2008: 42) 
وُيعد التََنمُّر اإللكترونيَّ مف الممارسات المنحرفة التي ظيرت وبرزت مف 
خبلؿ التعامؿ السمبي لبعض األطفاؿ والمراىقيف مع أدوات التواصؿ الحديثة؛ وما 

لمصري وىى كالجرائـ يجب اإلشارة إليو أف ىذه الجرائـ توجد في المجتمع العربي وا
التقميدية ليا مرتكبييا وضحاياىا، إال أنيا قد تكوف أخطر مف الجرائـ المتعارؼ 
عمييا؛ ألنو يتـ ارتكابيا عبر زر الكمبيوتر وىو ما سيؿ ارتكابيا وجعؿ مف الصعب 

(، وُتعدُّ مشكمة التََنمُّر ٘: ٕٚٔٓرصد الجاني فييا وتتبعو والقبض عميو )نصار، 
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يَّ مف المشكبلت الخطيرة التي ُتيدِّد سبلمة البيئة المدرسية، وال تجد اإللكترون
االىتماـ األمثؿ في المجتمعات العربية؛ سواء مف حيث معرفة انتشار ىذه المشكمة 
أو توافر إحصائيات حوؿ ممارستيا في المدارس، ويشير التقرير اإلقميمي لمنظمة 

ات حوؿ حجـ المشكمة قميمة بشكؿ عاـ؛ الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا إلى أف البيان
وىذا يرجع إلى أسباب عدة: منيا حساسية ىذه القضية وال سيما داخؿ األسرة، 
ومحدودية التبميغ عف ىذه الحوداث، وغياب الثقة في إمكاف التصدي ليا، مع غياب 
 الوعي باألثار السمبية ليذه الممارسات عمى األطفاؿ وكذلؾ بمفيـو حقوؽ الطفؿ )أبو

(، بينما ُتشير اإلحصائيات الدولية حوؿ ُمعدَّؿ انتشار حاالت ٖٛ: ٕٕٔٓالديار، 
 Summary of Our Cyberbullyingالَتَنمُّر اإللكترونيَّ والمضايقة عبر اإلنترنت 

Research (2007-2019) ؛ الوارد ذكرىا في تقرير مركز أبحاث الَتَنمُّر عبر
( عامًا كانوا ٚٔو  ٕٔاألطفاؿ بيف )%( مف ٖٚإلى أف ) ٜٕٔٓاإلنترنت عاـ 

( مف بيف كؿ ٚضحايا التََنمُّر عبر اإلنترنت في حياتيـ؛ وكشؼ كذلؾ عف تعرض )
( مستخدميف لئلنترنت في العالـ لئلساءة في مرحمة معينة، بالمقابؿ أشار ٓٔ)
( عامًا إلى أنيـ شاركوا في ممارسات الَتَنمُّر ٚٔو  ٕٔ%( مف األطفاؿ بيف )٘ٔ)

اإلنترنت داخؿ المدرسة وخارجيا؛ عف طريؽ ممارسة التيديد، أو العبارات  عبر
ثارة السخرية؛ وصنفت بعض ىذه  المسيئة أو الميينة، أو التحريض عمى الكراىية، وا 
اإلحصاءات األطفاؿ إلى ُمتنمِّريف وضحايا، إال أنَّيـ أشاروا إلى أنو مف الممكف أف 

ؿ الُمَتَنمِّر إلى ضحية في  أوقات أخرى؛ مما ُيساعد عمى ارتفاع نسب انتشار يتحوَّ
ظاىرة الَتَنمُّر، معتبريف أف أحدًا ال يتخذ إجراءات ضد مف يمارسوف ىذه الجريمة في 

 العالـ االفتراضي عمى عكس ما يحدث في العالـ الحقيقي.
 (https://cyberbullying.org/2019-cyberbullying-data( 

ونتيجة طبيعية لما سبؽ أكد عدد مف الباحثيف عمى أنو بالرغـ مف أف معظـ 
حاالت التََنمُّر اإللكترونيَّ قد تحدث في غير ساعات الدراسة؛ إال أف نتائجو تؤكد 

المشكبلت والظواىر وصولو لمفصؿ الدراسي؛ إذ تشير الدراسات االستقصائية حوؿ 
السمبية في الوسط المدرسي؛ إلى أنو التعرض لمَتَنمُّر سواء كاف إلكترونيًا أو مباشرًا 
 يعتبر مف أكثر الحاالت انتشارًا بيف أشكاؿ العنؼ في األوساط المدرسية

https://cyberbullying.org/2019-cyberbullying-data
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ومف المتوقع أف تتزايد ىذه الممارسات مع  -التي تطورت بتطور التقنيات الحديثة -
وىو ما أخمؼ بحسب وصؼ نتائج تمؾ الدراسات آثارًا سمبية  .الدراسية تقدـ المرحمة

نفسية وسموكية عمى كؿ مف الضحية والمعتدي والتي ُتؤثر عمييـ فيما بعد عمى 
المستوى القريب والبعيد؛ بعدما تأكد الخبراء مف خطورة تأثيراتيا عمى صحة وسبلمة 

تقببًل، داعيف إلى ضرورة التنبو الُمتنمِّريف والضحايا عمى حد سواء حاضرًا ومس
لخطورة ىذه المشكمة التي تتغاضى عف محاصرتيا بعض المدارس، مطالبيف بدعـ 
ضحاياه بالمدارس مف النواحي النفسية والعاطفية والعمؿ عمى تعزيز ثقتيـ بأنفسيـ 
وفؽ منظومة عمؿ تكاممي، مؤكديف أىمية تضافر الجيود مف قبؿ الجميع مف أولياء 

والييئة التعميمية والمشرفيف والييئة اإلدارية والمختصيف االجتماعييف لمتصدي األمور 
الَتَنمُّر ووضع وتفعيؿ استراتيجيات المتابعة والتشخيص والتصنيؼ والتبويب والوقاية 
ليذه الظواىر السموكية، وتبني برامج تخصصية وحقائب تدريبية وتوعوية تتناغـ مع 

(، Elena.Et.al, 2014}) .افة المدارسخصوصيات المرحمة العمرية وثق
(Fadia.Et.al, 2016 ،فرحاف، ٕٛٔٓ(، )حبيب، ٕٛٔٓ(، )بوطورة( ،)ٕٓٔٛ}) 

ولما كانت التربية ىي المحرؾ الفاعؿ لمسيرة تطور اإلنساف وتحقيؽ الجودة 
لمواكبة المجتمع مع العصرية؛ فيذا يمقى بالمسؤولية عمى اإلدارة التي تمتحـ بالتربية 

ؽ عمييا اإلدارة التربوية التي أصبح ُينظر ليا عمى أنيا عمـ وفف وميارة لُيطم
وأخبلؽ، وأنيا أداة الستثمار اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة لتحقيؽ األىداؼ 
التربوية التي ارتضاىا المتجتمع، ليتراجع بذلؾ إلى حد كبير دور "المحاولة والخطأ 

دارة الوقت واإلدارة اإلبداعية "؛ ليصبح الجديد ىو التخطيط والت دارة األزمات وا  نظيـ وا 
دارة المعرفة واإلدارة اإللكترونية وغيرىا مف اإلدارات التي مف شأنيا االرتقاء  وا 

(، ٘ٔ: ٖٕٔٓبمستوى النظاـ التربوي ومستوى اآلداء في ىذا النظاـ )أبو العبل، 
اإلداري والفني دوف  وفي العصر الحديث أصبح دور المدرسة واسعًا ليشمؿ الجانب

الفصؿ بينيما؛ وأصبحت ميمة المدرسة ىي تييئة النمو الكامؿ لمطالب، وأصبح 
الطالب محور اإلدارة المدرسية بعد أف كانت المادة المدرسية ىي محور اإلدارة 
المدرسية؛ حيث اتجيت اإلدارة المدرسية في العصر الحديث إلى تحقيؽ التنمية 
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(، ٕٔ: ٕٛٔٓوحية واالجتماعية والسموكية لمطالب )العتيبي، الجسمية والعاطفية والر 
وأصبحت الميمة الجديدة لمتربية ليست أف ُتعد األجياؿ لقبوؿ التغييرات الكثيفة 
نما السيطرة عمييا واستخراج خير ما فييا، إلى  القادمة والتكيؼ معيا فحسب؛ وا 

(، وعميو يبقى نجاح ٜٔ: ٕٔٔٓجانب المقاومة العنيدة لمسيء والضار منيا )بكار، 
ىذه الجيود وحضورىا الفاعؿ في أجندة المعالجة لمواجية األثار السمبية المترتبة 

بكفاءة المدرسة   عمى إساءة استخداـ تقنية االتصاالت والمعمومات: مرىونة
والممارسيف فييا مف بناء الثقة في ذات الطالب وتعزيز ميارة التنفيذ والنتائج لديو، 

االيجابية والصحة   مارسات الجيدة والمبادرات الجادة، وتعزيز مفاىيـوتوظيؼ الم
النفسية وصناعة القدوات والنماذج المضيئة مف الطمبة، في ظؿ منظومة العادات 
الصحيحة وقيـ اليوية والمواطنة اإليجابية، والتفسير الديني لؤلوامر والنواىي 

معي الواعي عبر مؤسسات المجتمع المرتبطة بيا؛ باالضافة إلى كفاءة التدخؿ المجت
وأصحاب   المدني، في حشد جيود ومبادرات ولي األمر واألسرة والمؤثريف بالمجتمع

والرأي وذوي المواقع االجتماعية ومشاركتيـ بصورة منيجية في كؿ   الخبرة والتجربة
األطر الضبطية والتصحيحية الوقائية اآلمنة، لتكوف في مستوى ربح رىاف كثير مف 

ظاىر االنحراؼ السموكي والتغمب عميو بأقؿ الخسائر؛ ال سيما مع أطفاؿ ىـ في م
 أمس الحاجة إلى رعاية.

 (Robin .Et.al, 2012: 179( ،)Campbell & Bauman, 2018: 17) 
( بشأف ٖٔ:  ٕ٘ٔٓووفقًا لما أشار إليو )تقرير السبلمة عمى اإلنترنت، 

بر اإلنترنت عمى النشء بالمدارس؛ مف العواقب الوخيمة الناتجة عف المضايقات ع
أنو ينبغي تغيير بنيتنا المعرفية حوؿ كيفية مواجية المضايقات عبر اإلنترنت؛ فضبًل 
عف االعتراؼ بأنيا مشكمة اجتماعية ذات أبعاد منيجية، كما يمـز تغيير أنفسنا جذريًا 

https://www.psyco-لمتعامؿ مع ىذه الظاىرة ) 
Internet.html-the-from-report-dz.info/2018/03/safety ،) 

العربية مف خبلؿ مسح  ICDLوبناء عمى ما كشؼ عنو التقرير السنوي لمؤسسة 
/ ٕٚٔٓأجرتو حوؿ جاىزية األمف اإللكتروني لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي لعامي 

؛ عف مدى الحاجة الممحة إلى تبني نيج تعاوني جوىري لتطوير أساس متيف ٕٛٔٓ

https://www.psyco-dz.info/2018/03/safety-report-from-the-Internet.html
https://www.psyco-dz.info/2018/03/safety-report-from-the-Internet.html
https://www.psyco-dz.info/2018/03/safety-report-from-the-Internet.html
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لؤلمف اإللكتروني في المدارس وداخؿ األسرة ؛ لخمؽ عالـ أكثر آمانًا ألطفالنا عمى 
(، report-annual-https://icdlarabia.org/arabic-2017-(18اإلنترنت 

وانطبلقًا مف أف نجاح تواصؿ وديمومة الجيود المضادة لمَتَنمُّر اإللكترونيَّ عمى 
ة عمى مدى مستوى المدرسة أو الصؼ الدراسي والمستوى الفردي؛ تتوقؼ بالضرور 

مواكبة الجو المدرسي وااللتزاـ الواضح مف كؿ مف يحيط بالتبلميذ مف معمميف، 
إدارييف، خبراء نفسييف وتربوييف، خدمات معاونة، وحتى واألطفاؿ أنفسيـ؛ حتى 
يتسنى اتخاذ اإلجراءات البلزمة عمى جميع المستويات لمقاومة األوضاع المرتبطة 

ع أخطاره في أوساط األطفاؿ )أشقر وأبو عصبة، بمشكمة التََنمُّر الشبكي ومن
(، نرى أف اإلدارة التربوية باتت في ٜٕٔٓ(، )األسمر، ٕٚٔٓ(، )الحويطي، ٕٛٔٓ

صمة كبيرة بيذا الدور؛ خاصة وأنيا ُيشار إلييا اليوـ عمى أنيا مف الضرورات الممحة 
دارة مؤسساتنا التربوية بشكؿ يتبلءـ والتطمعات عالية  المستوى؛ لموصوؿ في قيادة وا 

إلى تحقيؽ التنمية الشاممة في كافة مجاالت وتحقيؽ الجودة الشاممة فييا )الدليمي، 
(، وىو ما يستوجب إعطاء المساحة الكافية لمتربوييف في المعالجة ٖٔ: ٖٕٔٓ

التربوية كشركاء في المسؤولية في دفع شرور الَتَنمُّر عف حظيرة المجتمع؛ وال سيما 
لدى  ي الذي تكثر فيو سموكيات وأعراض الَتَنمُّر، ومف ىنا تبمورتالمجتمع المدرس

 الدراسة. إجراء ىذه فكرة الباحثة
 ةػػػكمة الدراسػػػمش

أدت تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات إلى إحداث تحوالت جذرية في مفاىيـ 
االتصاؿ والمكاف والزماف والفضاء االجتماعي، وبدأت تسيطر عمى مجاالت الثقافة 

لفف والتعميـ والتواصؿ الحضاري اإلنساني واإلعبلـ والتسمية والترفية، ومختمؼ وا
مكونات االجتماع البشري؛ بما فييا االنحراؼ أيضًا، فمقد دعـ اإلنترنت ظيور 
أشكاؿ جديدة مف االنحراؼ، كما أّنو ساعد عمى اإلتياف بأشكاؿ قديمة مف االنحراؼ 

  Cyber Bullyingالَتَنمُّر اإللكترونيَّ  بطرؽ جديدة، في إطار ذلؾ برزت ظاىرة
خبلؿ الفترة األخيرة لتمقي بظبلليا عمى مجتمعاتنا العربية التي تعاني مف فوضى 
وابتزاز وتيديدات بالبمطجة والتسمط في الحياة العادية اليومية؛ فمابالنا بفضاء فسيح 

https://icdlarabia.org/arabic-annual-report-2017-18)
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انتشارًا والتأثير أكثر ال يمكف السيطرة عميو، الفاعؿ فيو مجيوؿ والجريمة أكثر 
ضررًا عمى أطفالنا، وىو ما أثارتو بعض البحوث األساسية التي اىتمت بدراسة 
المشكبلت المتعمقة في سموكات األطفاؿ غير المرغوبة والتي تحدث غالبًا في غياب 

(، )يونس وآخراف، ٕٛٔٓ(، )الفريح، ٕٚٔٓالرقابة؛ ومنيا دراسات })إبراىيـ، 
({ فما توصمت إليو بعض ىذه البحوث مف نتائج شكؿ ٜٕٔٓ(، )الدىشاف، ٕٛٔٓ

رصيدًا معرفيًا وموقفًا راسخ يفيد بأف وسائؿ االتصاؿ الحديثة وتطبيقاتيا عبر شبكة 
اإلنترنت منحت بعض مف الشباب واألطفاؿ القدرة عمى ممارسة العدواف والتحرش 

، وفي ضوء ما ذىبت إليو بأقرانيـ بواسطة التميفونات المحمولة والرسائؿ اإللكترونية
تمؾ الدراسات مف نتائج اتفؽ المربوف وصناع السياسات عمى أنو أصبح خطرًا 
حقيقيًا عمى الصحة النفسية لؤلطفاؿ والمراىقيف، ويحمؿ تداعيات سمبية عديدة 
ومركبة، سواء مف الناحية السيكولوجية أو االنفعالية أو االجتماعية أو التعميمية عمى 

والضحية، داعيف إلى ضرورة التنبو لخطورة المشكمة، والعمؿ  ف المتنّمرصحة كبلا م
عمى مكافحتيا والتصدي ليا بمختمؼ الوسائؿ التربوية، وىو ما يتطمب مف التربوييف 
عمى وجو الخصوص القياـ بدور فاعؿ في التصدي لمشكمة التََنمُّر اإللكترونيَّ 

ر تأثيراتو السمبية في العممية التربوية وتقديـ الحموؿ المناسبة لمحيمولة دوف انتشا
والتعميمية برمتيا، وىذا يستدعي طرح التساؤالت إزاء ما يستطيع أف يفعمو التربويوف 
حوؿ تزايد المشكبلت الناتجة عف االستخداـ غير الرشيد لمتكنولوجيا مف جانب 

تمكيف األطفاؿ طبلبيـ وأبنائيـ بؿ وأطفاليـ؟ وما اآلليات التي يمكف االعتماد عمييا ل
 مف الحياة بكفاءة وآماف؟ 

  



   جامعت الفيوم                                     –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

  

 

 - 999 - 

 الرابع عشرالعدد 

في إطار ىذا النسؽ وعمى خمفية ما تقدـ أصبح مف المنطقي أف يكوف ىناؾ 
ثمة حاجة لموقوؼ عمى معالـ ىذه المشكمة بمنظور شامؿ مف الناحية التربوية 
ة والعوامؿ المؤثرة فييا؛ والتعرؼ إلى كيفية التعامؿ مع تمؾ الظواىر المجتمعية )عالي

الخطورة( بشكؿ واقعي بعيدًا عف السطحية في التعامؿ أو طرح مبادرات ال تمقى 
صدى حقيقيًا أو انعكاسًا إيجابيًا عمى المجتمع مما يجعميا غير منتجة في معالجة 
جذور المشكمة، واالكتفاء بالمسكنات دونما الخوض في دراسة وتحميؿ ومعالجة 

بأف معرفة النسؽ التربوي ككؿ بيذه الظاىرة  مسبباتيا؛ ومف ىذه الرؤية ومع اإلقرار
تمعب دورًا أساسيًا في قدرتو عمى كشؼ ىذا السموؾ وتقديـ أفضؿ التدخبلت تجاىو، 
جاءت رؤية الباحثة وتولدت فكرتيا وعدتيا إشارة ميمة لمتصدي العممي ليذه 
ة المشكمة البحثية فبنيت عمى أساسيا مكونات موضوع دراستيا؛ في محاولة لتغطي

جزء مف الموضوع الذي لـ ُيدرس بالشكؿ المتوافؽ مع طموحات الحموؿ لتمؾ 
القضية، ولـ ُيعط االىتماـ البلـز كغيره مف الظواىر في المجتمع المدرسي!!  
مستيدفة ذوي السمطة في المؤسسات التربوية "والذيف ىـ عماد التربية والتعميـ"؛ 

ليذه المشكمة التي باتت تيدد إليجاد صيغة مشتركة إليجاد حؿ جذري وفعاؿ 
المؤسسات التربوية والتعميمية لما تفرزه مف آثار سيئة قد تطوؿ أو تقصر، واقتراح 
البدائؿ البلزمة التي يمكف وضعيا موضع التنفيذ؛ التي قد تساىـ ولو بجزء يسير في 

 .التخطيط الفعاؿ والتوجيو البناء، وأخيرًا المساىمة في صناعة القرار

 :تطرح ىذه الدراسة تساؤاًل رئيسًا مفاده: ةػػػػت الدراساؤالػػػتس
ما مستوى الوعي السائد بيف خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ في المراحؿ 
الدراسية )رياض األطفاؿ والمرحمة االبتدائية( بمشكمة الَتَنمُّر اإللكترونيَّ وتأثيراتو 

  وقوعو أينما أمكف؟ المحتممة؛ وسبؿ الوقايو مف أخطاره والحيمولة دوف
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وتشتؽ الباحثة مجموعة مف التساؤالت مف ىذا التساؤؿ الرئيس؛ عمى 
 النحو التالي:

الطفؿ الذي يتعرض لو )المتنمَّر عميو(،  يؤثر الَتَنمُّر اإللكترونيَّ عمى كيؼ .1
  وجية نظر خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ؟ مف

ومعاونييـ عمميًا في حاؿ العمـ بكوف كيؼ يتعامؿ خبراء اإلدارة التربوية  .2
الَتَنمُّر عبر وسائؿ التقنية  ضحية يكوف أو أف ُمتنمِّرًا إلكترونياً  الطفؿ نفسو

 الرقمية؟
كيؼ يمكف لمطفؿ أف يكوف مساندًا عمى غير قصد ليذا النوع مف اإليذاء  .3

  وجية نظر خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ؟ عبر شبكة اإلنترنت، مف
ىى أكثر التحديات التي يعتقد خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ بأنيا ما  .4

تواجو الطفؿ ضحية الَتَنمُّر اإللكترونيَّ والمضايقات الرقمية عبر الشبكة 
 العنكبوتية؟

إليذاء ضحاياىـ مف  ما أبرز ىجمات الَتَنمُّر الرقمّية التي يَشنَّيا الُمتنمِّروف .5
وجية نظر خبراء اإلدارة  مدة ومتكررة، مفاألطفاؿ والُقّصر بطريقة متع

 التربوية ومعاونييـ؟
باستقوائيـ عمى  ما ىى نقاط القوة التي يستند عمييا مقترفوا الَتَنمُّر اإللكترونيَّ  .6

الطرؼ اآلخر مف صغار السف، مف وجية نظر خبراء اإلدارة التربوية 
 ومعاونييـ؟

المدرسة وفؽ آراء خبراء لئلصبلح المتمركز حوؿ  ما اآلليات المقترحة .7
اإلدارة التربوية ومعاونييـ؛ لدعـ السموؾ الرقمي المقبوؿ وباألخص بيف 
األطفاؿ؛ وحمايتيـ مف أشكاؿ العنؼ المرتبط باإلنترنت واالتصاالت 

؟  وتكنولوجيا المعمومات بما في ذلؾ الَتَنمُّر اإللكترونيَّ
ترونيَّ ضد األطفاؿ لدى ىؿ يختمؼ مستوى الوعي حوؿ ماىية التََنمُّر اإللك .8

خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ؛ باختبلؼ متغيرات )النوع، سنوات الخبرة 
 اإلدارية، الدرجة الوظيفية، المستوى التعميمي(؟ 
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 ة ػػػداؼ الدراسػػػػػأى
يتحدد اليدؼ الرئيس لمدراسة الراىنة في محاولة التعرؼ عمى مدى مواكبة 

قيادات التربوية الميدانية بتطور التََنمُّر مف أشكالو مستوى الوعي السائد بيف ال
التقميدية في فناء المدرسة ووصولو إلى الفضاء اإللكترونيَّ في البيئة الرقمية؛ وتقييـ 
الكيفية التي ينظروف بيا إلى مبلمح الدور الذي يضطمعوف بو تبعًا لقواعد البيئة 

اكتشاؼ ىذه الجرائـ وتوفير الحماية  اإلعبلمية الجديدة؛ وآليات تفعيؿ ىذا الدور في
لؤلطفاؿ المعرضيف لمخطر ولؤلطفاؿ ضحايا ىذا العنؼ؛ سعيًا الستجبلء التحديات 
والمعوقات التي يواجيونيا وانعكاسيا عمى دورىـ الريادي والمؤثر إزاء استخداـ 

رح ألىـ استراتيجيات دفاعية فعالة لمتغمب عمى الَتَنمُّر؛ ووصواًل إلى تقديـ إطار مقت
التداخبلت عمى المستوى المدرسي إزاء تمكيف الطفؿ مف استخداـ آمف وواع 
لمتكنولوجيا الرقمية، وتسميحو بأسباب مواجية المد العولمي؛ الذي بات واقعًا مفروضًا  

 البد مف تقميص تداعياتو التي تؤثر سمبًا عمى الطفؿ في وقتنا الحالي.
 ةػػػػػمية الدراسػػػػأى

تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية الموضوع الذي تتناولو، كونو ناجـ عف خمفّية 
واقعّية وحدث نعاصره ويتكرر في حياتنا؛ ونحف أماـ ىجمة إلكترونية تواكب تطور 
وسائؿ االتصاؿ وانتشارىا الواسع والسريع واستخداميا بحرية مطمقة دوف رقابة أو 

تراجع أدوار مؤسسات التنشئة، ويمكف إيضاح  توجيو في الغالب؛ في ظؿ واقع يميزه
 :النحو اآلتيأىمية الدراسة في بعدييا النظري والتطبيقي عمى 

تأتي ىذه الدراسة تمبيًة لما طرأ عمى المجتمع المصري في السنوات القميمة  .ٔ
الماضية مف تحوالت أدت إلى ضرورة االىتماـ بتربية الطفؿ في سنواتو األولى؛ 

األطفاؿ عمى اإلنترنت" قيمة جوىرية ُمضافة إلى سّمـ القيـ واعتبار "سبلمة 
االجتماعية واألخبلقية في مصر وجعميا تحتّؿ درجة متقدمة مف االىتماـ 

 .الوطني والتربوي في ىذا السّمـ
تمثؿ ىذه الدراسة بداية منيجية؛ تفتح الباب أماـ العديد مف اإلشكاليات المرتبطة  .ٕ

لمحظي الرقمي الجاري عمى الشبكة؛ سواء عمى بعمميات التفاعؿ اإلنساني ا
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المستوى المنيجي واإلجرائي أو عمى مستوى النظريات المفسرة، مما يعمي مف 
الحاجة إلى الجيود االستكشافية لمباحثيف لرصد ىذه اإلشكاليات ومناقشتيا 
والتفكير في أنسب الطرؽ الممكنة لمتعامؿ معيا؛ حتى يمكف تطوير األساليب 

المتبعة عمى النحو الذي يرفع مف كفاءة البحث العممي لمدراسات البحثية 
اإلعبلمية وخاصة في الميداف التربوي، فوحدات التحميؿ الخاصة بالمنصات 
الرقمية ال يمكف قصرىا في فئتي ماذا قيؿ؟ وكيؼ قيؿ؟ ولكف يجب طرح رؤى 

ؿ الدراسات بديمة حوؿ لماذا قيؿ؟ وبأى طريقة ُيقدـ؟ ولف يتأتى ذلؾ إال مف خبل
التقويمية واالستطبلعية والكشفية التي تركز عمى اكتشاؼ بعض الظواىر أو 
الوصوؿ إلى استبصارات بشأنيا؛ ومف ثـ ال تكتفي بطرح السمبيات واإليجابيات؛ 
ولكنيا تضع رؤى بديمة لمعالجة الخمؿ، وضمف ىذا السياؽ يمكف إدراج ىذه 

ذه المشكمة التربوية التي يعيشيا الدراسة كنقطة انطبلؽ لمنحى بحثي يؤطر ى
أطفاؿ المدارس العربية وفيميا فيمًا عميقًا؛ ذلؾ االستبصار الذي يفتقر إليو 

 كثير ممف يتولوف معالجة مشكمتي العنؼ والَتَنمُّر في الوقت الحاضر.
يتوقع أف تأخذ ىذه الدراسة موقعًا بيف الدراسات السابقة في المكتبة العربية   .ٖ

لدارسوف والمتخصصوف في اإلعبلـ اإللكترونيَّ وتكنولوجيا التعميـ؛ يستفيد منو ا
كونيا تثري المعرفة العممية ليذه الظاىرة بأطر نظرية ونتائج ميدانية وتضمينات 

عف حجـ ىذه الظاىرة وبكفية  -مبنية عمى تصور واقعي وصادؽ -تربوية 
مأموؿ في خمؽ التصدي ليا؛ األمر الذي يسيـ في استشراؼ آفاؽ المستقبؿ ال

 بيئة أكثر أمانًا لسبلمة استخداـ األطفاؿ لئلنترنت.
تتحدد أىمية الدراسة والحاجة إلييا في ضوء حاجة واضعي سياسات التعميـ  .ٗ

ومديري المدارس أنفسيـ واختصاصيو الخدمة النفسية واالجتماعية إلى وضع حد 
أو اإللكترونيَّ ضد األطفاؿ لكافة أشكاؿ اإليذاء المتكرر " الَتَنمُّر" سواء التقميدي 

حيث يتطمب  -التي تستشري يومًا بعد يوـ في مؤسساتنا التعميمية -في مصر
ىذا المقاـ التربوي االستثنائي تفكيرًا جديًا وعميقًا لمتربوييف جميعًا وتنفيذ أفضؿ 
البرامج والمبادرات التي تحقؽ الرفاىية ليـ، ومف ىذا الجانب يمكف لنتائج ىذه 

أف ُتعيف صانعي السياسات اإلعبلمية والقائميف عمى العممية التربوية  الدراسة
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عمى اتخاذ القرار الرشيد ووضع خطة مستقبمية مف خبلؿ ما تتوصؿ إليو مف 
إجراءات مقترحة حوؿ تحسيف تعامؿ األطفاؿ عمى شبكة اإلنترنت، وتبيف 

كف األخذ بيا المخاطر المرتبطة باستخداميا، وتفعيبًل لئلستراتيجيات التي يم
 إلبقاء األطفاؿ في مأمف عند استخداـ شبكة اإلنترنت.

 ػػػةـ الدراسػػاىيػمف
 :النحو التاليتتحدد المفاىيـ الخاصة بالبحث الراىف عمى 

  :الشَّخُص أى غِضب وساء خمُقو  َأْظَيَر َتَنمُّرًا: َتَشبُّيًا ِبالنَِّمِر، تنمَّرَ  لغوياً َتَنمُّر
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-الغاضبوصار كالنَِّمر 

ar/%D8%AA%D9%86%D9%85%D8%B1/)) ُيعرؼ  اصطبلحياً ، و
بأنو إيقاع األذى عمى فرد أو أكثر بدنيًا أو نفسيًا أو عاطفيًا أو لفظيًا، ويتضمف 

لتيديد باألذى البدني أو الجسمي بالسبلح أو االبتزاز، أو مخالفة الحقوؽ كذلؾ ا
المدنية أو االعتداء والضرب أو العمؿ ضمف عصابات ومحاوالت القتؿ أو 

( إلى أف ٓٔ: ٕٙٔٓ(، ويشير )الدسوقي، ٛ: ٖٕٔٓالتيديد )موسى وفرحاف، 
مؽ عميو في عمـ سموؾ الَتَنمُّر قد يتحوؿ إلى نوع مف االنحراؼ وىو الذي ُيط

نفس الشخصية السموؾ المضاد لممجتمع؛ والذي يعني الخروج عمى قوانيف 
وأعراؼ ومعايير المجتمع وعدـ التوافؽ مع اآلخريف واالصطداـ بالقوانيف 
االجتماعية واألعراؼ العامة، وىو ما يوصؼ بالشخصية السيكوباتية التي 

ر عمى اآلخريف، وتوضح تمارس أفعااًل مضادة لممجتمع مف بينيا التََنمُّ 
(Michele,et al. , 2019: 175 بأنو سموؾ تسبقو نية مبيتو وقصد متعمد )

إليقاع األذى والضرر بالضحية؛ بيدؼ إخضاعو قسرًا أو جبرًا في إطار عبلقة 
غير متكافئة ينجـ عنيا أضرار جسمية ونفسية وجنسية بطريقة متعمدة في 

 .Hannah,et alالضحية، وحسب ما ذكر )مواقؼ تقتضي القوة والسيطرة عمى 
ظير باعتباره شكبًل  Cyber Bullying( أف الَتَنمُّر اإللكترونيَّ 141 :2015 ,

جديدًا مف أشكاؿ الَتَنمُّر ولكنو أكثر مكرًا، فيو أكثر سرية مف التََنمُّر التقميدي، 
ي، ويعرفو ويمكف استخدامو جنبًا إلى جنب مع غيره مف أشكاؿ الَتَنمُّر التقميد

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%86%D9%85%D8%B1/)
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%86%D9%85%D8%B1/)
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%86%D9%85%D8%B1/)
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بأنو معاممة قاسية مع اآلخريف عف طريؽ إرساؿ أو نشر المواد الضارة أو 
االنخراط في أشكاؿ أخرى مف العدواف االجتماعي باستخداـ اإلنترنت أو غيرىا 
مف التكنولوجيا الرقمية ييدؼ إلى استخداـ تقنيات المعمومات واالتصاالت لدعـ 

: ٕٔٔٓأو مجموعة، أما )الرشيدي،  سموؾ متعمد ومتكرر وعدائي مف قبؿ فرد
( فقد أشار إليو بأنو كؿ أشكاؿ السموؾ غير المشروع الذي ُيرتكب باستخداـ ٖ٘

الحاسب اآللي أو شبكات المعمومات واالتصاالت، ويسبب أضرارًا أو تيديدًا 
)ماديًا أو معنويًا( لمغير، وبالقياس عمى ما سبؽ يمكف تعريؼ الَتَنمُّر اإللكترونيَّ 

تعريؼ إجرائي ألغراض الدراسة بأنو أى سموؾ غير مشروع ُيرتكب باستخداـ ك
التقنيات التكنولوجية الحديثة، وينتج عنو ممارسة ضغوط وتيديد وابتزاز لممجنى 
عميو؛ بيدؼ الحصوؿ عمى حقوؽ غير مشروعة أو تحقيؽ مصمحة خاصة 

 )مادية أو معنوية(.
  ُـَ َناِعًما َرْخًصا، )اسـ(: في قاموس المعجـ الوس  الطِّْفؿ يط المْوُلوُد ما دا

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-الولُد حتى الُبُموغ  والطِّْفؿُ 
ar/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/ والطفؿ في ،

كؿ إنساف لـ يتجاوز الثامنة عشرة، مالـ يبمغ سف الرشد قبؿ  المواثيؽ الدولية "
ذلؾ بموجب القانوف المطبؽ عميو" ، وأما الطفولة فُتعرؼ عمى أنيا مرحمة ال 
يتحمؿ فييا اإلنساف مسؤوليات الحياة معتمدًا عمى األبويف وذوي القربى في 

د زمنيًا مف إشباع حاجاتو العضوية، وعمى المدرسة في الرعاية لمحياة، وتمت
الميبلد وحتى قرب نياية العقد الثاني مف العمر وحتى المرحمة األولى. )صبلح 

 (ٛٔ: ٕ٘ٔٓوالمحاـ، 
 ماليَّة  أزمة )اسـ(: في معجـ المعاني الجامع ِشدَّة وضيؽ، مشكمة اأَلْزمة 

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-/ سياسيَّة / دوليَّة
ar/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/ ، ُتعرؼ األزمة بأنيا و

فترة حرجة أو حالة غير مستقرة يترتب عمييا حدوث نتيجة مؤثرة )جميؿ، 
(، واألزمة التربوية تعتبر خمبًل خارجيًا يحدث في النظاـ التربوي؛ ٗٔ: ٕٙٔٓ

بحيث يؤثر عمى بنيتو وييدؼ إلى انيياره والحيمولة دوف تحقيؽ األىداؼ 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/
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مثؿ بالمدرسة تظير األزمة التربوية مف خبلؿ المأمولة، وفي الميداف التربوي المت
ضعؼ المقدرة عمى مواجية التغيرات والمستجدات، وعدـ المقدرة عمى التعامؿ 
مع المواقؼ الطارئة، إضافة إلى ضعؼ التنسيؽ والدافعية لحؿ المشكبلت 

(، وانطبلقًا مف ذلؾ تشير ٖٔٔ: ٕٕٔٓوالقضايا المستعصية )أبو طاحوف، 
إلى األزمة التربوية بأنيا حالة جمود يطاؿ جانبًا أو جوانب  الباحثة إجرائياً 

متعددة في النظاـ التربوي؛ فتفقده التوازف وتؤدي إلى خمؿ في مدى قدرتو عمى 
أداء وظيفتو وضعؼ قدرتو عمى تحقيؽ الغايات األساسية التي يؤدييا في ظؿ 

 تطور المجتمع.
 َحَسنًا َوَزاَؿ َعْنُو اْلَفَساد  )اسـ(: في معجـ المعاني الجامع َصارَ  اإِلصبلح

-https://www.almaany.com/ar/dict/ar
ar/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD/،  وعمى

بأنو وىدؼ  التربوي كعممية المستوى االصطبلحي فقد عرؼ التربويوف اإلصبلح
عبارة عف مجموعة مف اإلجراءات التربوية التي تيدؼ إلى إخراج النظاـ التربوي 
مف أزمتو إلى حالة جديدة مف التوازف والتكامؿ؛ الذي يضمف لو استمرارية وتوازنًا 

(، وتعرفو الباحثة ٚٔ: ٕ٘ٔٓفي أداء وظيفتو بصورة منتظمة )الفريجات، 
اء منطمؽ جديد يكفؿ لمتربية أف تتجاوز التحديات إجرائيًا ألغراض الدراسة بأنو بن

التي تحيط بيا، ويمنحيا القدرة عمى مواكبة عصر الحضارة التكنولوجية 
المتقدمة، وعمى احتواء التفجر المعرفي؛ بما ينطوي عميو مف خصائص التسارع 

 والتقادـ والتنوع.

 ةػػػددات الدراسػػػمح
 :النحو التالييمكف تحديد األطر الخاصة بالبحث الراىف عمى 

 ممثميف في مديري : مجموعة مف القيادات التربوية والخبراء؛ الحدود البشرية
مدارس التعميـ األساسي ورياض األطفاؿ ونظارىا ووكبلئيا، واإلخصائييف 

 .االجتماعييف والمرشديف النفسييف العامميف بالميداف
 ـ.ٜٕٔٓ/ ٕٛٔٓ: تـ تطبيؽ البحث خبلؿ العاـ الدراسي الحدود الزمنية 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD/
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 ممثمة مف : تـ تطبيؽ البحث في عدد مف المدارس المختمفة، الحدود المكانية
 .بعض اإلدارات التعميمية بمحافظات القاىرة والجيزة والقميوبية

 اإلطار النظري والدراسات ذات الصمة
 اإللكتروني  االتجاىات النظرية المفسرة لمَتَنمُّر 

يتضّمف التراث البحثي الذي اىتـ بتفسير ظاىرة التََنمُّر اإللكترونيَّ في عدد مف 
المجتمعات، االعتماد عمى عدد مف الرؤى واالتجاىات النظرية، ومف ىذه 

 االتجاىات النظرية:

، ُتعرؼ ىذه النظرية Social Learning Theory:  نظرية التعمـ االجتماعي
 بأسماء متعددة:

  نظرية التعمـ بالمبلحظة والتقميد learning by observing and 
imitating 

  أو نظرية التعمـ بالنمذجة learning by modeling 
 الاجتماعي أو نظرية التعمـ social learning theory  

وفقًا ليذه النظرية فإف معظـ ما يفعمو اإلنساف ُمتعمَّـ، فيناؾ مبادئ لمتعمـ وقوانيف 
مسموؾ ال يحدث بالمصادفة أو عشوائيًا، وأىـ نماذج التعمـ ىو نموذج التعمـ محددة ل

الذي يركز عمى أىمية التقميد والمحاكاة )النمذجة(  Banduraاالجتماعي لبندورا 
Modeling  ،(، ٕٖ: ٕٙٔٓوالنتائج المترتبة عمى ذلؾ في تشكيؿ السموؾ )الدسوقي

وتؤكد نظرية التعمـ االجتماعي عمى أىمية البيئة المحيطة بالفرد في تشكيؿ 
سموكو،حيث يعتقد السموكيوف بأف سموؾ الَتَنمُّر أو االستقواء قد يرجع في جزء كبير 

المبلئمة، والتي مف بينيا غياب الدؼء منو إلى خمؿ في أساليب التنشئة الوالدية غير 
األسري وغياب القدوة وعدـ محاسبة الطفؿ أو عقابو عمى السموؾ الخاطئ أو ضغط 
جماعة األقراف أو ضعؼ المناخ المدرسي فضبًل عف التأثيرات السبية لممستحدثات 
التكنولوجية الحديثة ووسائؿ االتصاؿ وما تحويو مف مشاىد عنؼ مفرط لـ يكف 
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مسبقًا، حيث ساعد التطور التقني في ميداف اإلعبلـ عمى انتشار العنؼ  موجود
المعروض؛ إذ تطورت أساليب العنؼ وأنواعو وتعددت األفكار المعبرة عف العنؼ 

(، ٛٔ: ٕٓٔٓ)الجبالي، . الذي يروج لمقسوة والبطش واإلبادة والترىيب
((Susan.Et.al, 2014: 272 

األسباب ذا المدخؿ النظري بيدؼ استجبلء وفي الدراسة الحالية تـ توظيؼ ى
والتي تدفع الُمَتَنمِّريف لشف ىجمات تََنمُّر إلكترونيَّ عمى المرتبطة بالمجتمع المحيط 

ذات  السابقة تسارادلا ضبع لىإ رةباإلشا يسمح فقوفى مف آلالعمنا اآلخريف، و
لتي اعتمدوىا في الصمة؛ لمتعرؼ عمى منيجية العوامؿ النفسية والبيئية واالجتماعية ا

األساسية لنظرية التعمـ االجتماعي؛  كسبب رئيس لبلنخراط وراء  ضوء المبلمح
والوقوؼ عمى (، سموؾ التََنمُّر إلكترونيَّ  )سواء عمى القائـ بالَتَنمُّر أو ضحية الَتَنمُّر

 :كما يميأىـ النتائج التي توصموا إلييا، 

استخداـ األطفاؿ لئلنترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي دوف رقابة مف األىؿ  .1
غالبًا ما يكوف السبب الرئيسي وراء ظيور ىذه الظاىرة، كما أف الخوؼ الشديد 
مف رد فعؿ األسرة قد يكوف سببًا في تفاقـ المشكمة وتعقيدىا، ورفض الطفؿ أو 

يا. دراسات ىمفيمد وآخروف المراىؽ إشراؾ أسرتو في مشكمتو والعمؿ عمى حم
Holfeld, et.al, 2015)بولجا وآخروف ،)Buelga, et.al, 2017)) 

تراجع الدور التربوي الذي تقوـ بو المؤسسات التربوية الرسمية عبر البيئات   .2
االفتراضية في رفع مستوى الوعي بمخاطر اإلنترنت، وكذا ميارات االستخداـ 

لمعوالـ االفتراضية، باإلضافة إلى وجود قصور  اآلمف والرشيد لمعوالـ االفتراضية
في ميارات التواصؿ مع جيات مختصة عبر أرقاـ ساخنة أو مواقع متخصصة 
 .لمتبميغ عف حسابات مشبوىة أو محاوالت لبلبتزاز أو سوء إدارة مواقع إلكترونية

 (ٕٛٔٓ)البربري،  دراسة
ؿ كبير في كوف الطفؿ أساليب المعاممة الوالدية والبيئة األسرية يسيماف بشك .3

ُمَتَنمِّرًا، فالمنازؿ التي يتفشى فييا العقاب البدني والتسمط الوالدي واإلساءة في 
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 المعاممة تنتج أطفااًل عدوانييف بطبعيـ ُمتََنمِّريف، كذلؾ الحماية الزائدة عف الحد؛
فالحماية األبوية الزائدة تقمؿ مف شأف الطفؿ وُتضعؼ مف ثقتو بنفسو وُتشعره 
خوانيـ  بعدـ الكفاءة، فضبًل عف ذلؾ فإف األطفاؿ الذيف يبلحظوف آبائيـ وا 
يظيروف سموؾ التََنمُّر اإللكترونيَّ فإنيـ سيسمكوف عمى نحو مشابو ليـ. دراسات 

 (ٕٛٔٓ)الصباف، ، ((Kyriaki, et.al, 2016كيرياكي وآخروف 
العوامؿ المدرسية )ثقافة المدرسة، المحيط المادي، الرفاؽ، دور المعمـ وعبلقتو  .4

سموكيات  باألطفاؿ، المجاف المختصة( قد تكوف سببًا رئيسيًا في نشوء أو نمو
، حيث وجد أف بيئة المدارس األقؿ عنفًا ىي التي وجد فييا  الَتَنمُّر اإللكترونيَّ

وؾ؛ ويشترؾ فييا المعمموف والطبلب مع اإلدارة المدرسية في قوانيف واضحة لمسم
 (ٕٛٔٓ(، )العتيري، ٕٚٔٓدراسات )جاد، صنع القرارات. 

سموؾ التََنمُّر اإللكترونيَّ بمؤثرات خارجية تقدميا وسائؿ اإلعبلـ، قد يتأثر  .5
احتكاؾ الطفؿ بمواقؼ العنؼ وَمشاِىِده سوؼ تدفعيـ التِّخاذ  وأوضحت أف

غر يعُمد الطفؿ إلى تمّقي كّؿ ما ُيعرض العنؼ كو  سيمة لحّؿ المشكبلت؛ ففي الصِّ
عميو دوف َتصفية، ويميؿ نحو تقميد ما يراه ويشاىده في التِّمفاز أو الوسائؿ 

ال سيما وأنو يشيد عصرنا الراىف تزايدًا ىامًا لمسموكيات  .اإللكترونّية المختمفة
ذي ُيستثار مف خبللو الدوافع والطاقات وال -المشوبة بالقير والعدواف واإلكراه 

في وسائؿ اإلعبلـ الجماىيري؛ إلى درجة أف ىذه األخيرة صارت  -العدوانية
تحتؿ حيزًا كبيرًا مف المادة اإلعبلمية المقدمة بمختمؼ أنواعيا وأشكاليا؛ سواء 

 ,Paikدراسات بايؾ اإلذاعي أو التميفزيوني أو حتى المواقع اإللكترونية. 
 (ٕٛٔٓ، )الييتي، ( (Hill, et.al, 2016ىيؿ وآخروف ، ((2016

 

    Uses and Gratifications Theory : مدخؿ االستخدامات واإلشباعات

أوؿ مف وضع المبنة األولى في بناء ىذه النظرية، إلى  Katezيشير إلييو كاتز  
أف البحث العممي في مجاؿ االتصاؿ ينبغي أف يركز عمى كيفية تعامؿ الجميور مع 
وسائؿ االتصاؿ بداًل مف التركيز عمى كيفية تأثير تمؾ الوسائؿ عميو ، لذلؾ يرى 
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 :ىي كالتاليأف ىذا المنظور قائـ عمى خمسة فروض؛  Katezكاتز 

 .وجود جميور نشط يتعرض لوسائؿ اإلعبلـ بشكؿ إيجابي 
  وجود جميور نشط يستخدـ وسائؿ اإلعبلـ وليس العكس، مع تنوع حاجات

 األفراد باختبلؼ الفروؽ الفردية.
 .تنافس وسائؿ االتصاؿ عمى إشباع احتياجات الجميور 
  التي الجماىير ىي التي تحدد قيمة المضموف المقدـ في وسائؿ اإلعبلـ وىى

تتخذ القرار مشاىدتو، فقرارات الجميور تمعب دورًا كبيرًا في التأثير عمى وسائؿ 
اإلعبلـ، في أف يتخذ الجميور المبادرة باختيار المادة اإلعبلمية التي تشبع 

 احتياجاتو.
  ،ىناؾ مجموعة مف عوامؿ اجتماعية ونفسية تتوسط السموؾ االتصالي لؤلفراد

يا، كما أف التفاعبلت بيف األشخاص ىى التي تشكؿ كذلؾ البيئة التي يعيش في
 (٘ٙ: ٕٕٔٓتوقعاتنا حوؿ وسائؿ اإلعبلـ والمحتوى اإلعبلمي. )عبد الحميد، 

ويسعى مدخؿ االستخدامات واإلشباعات مف خالؿ الفروض السابقة إلى 
 تحقيؽ األىداؼ التالية:

 .الكشؼ عف كيفية استخداـ األفراد لوسائؿ اإلعبلـ 
 وافع االستخداـ لوسيمة معينة.الكشؼ عف د 
 .الفيـ العميؽ لعممية االتصاؿ مف خبلؿ النتائج التي يتـ التوصؿ إلييا 
  الكشؼ عف اإلشباعات المطموبة التي يسعى الفرد إلى تمبيتيا مف خبلؿ

 استخدامو لوسائؿ االتصاؿ واإلشباعات المتحققة مف وراء ىذا االستخداـ.
 يف دوافع االستخداـ وأنماط التعرض لوسائؿ الكشؼ عف العبلقات المتبادلة ب

 االتصاؿ واإلشباعات الناتجة عف ذلؾ.
  معرفة دور المتغيرات الوسيطة مف حيث مدى تأثيرىا في كؿ مف استخدامات

شباعاتيا.   (Ifinedo, 2016: 192-206)الوسائؿ وا 
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سات وُيعد مدخؿ االستخدامات واإلشباعات ُمدخبًل مناسبًا لدراسة تطبيقات وممار 
مستحدثات تكنولوجيا اإلنترنت والشبكات االجتماعية والذي يأتي في مقدمتيا 
االتصاؿ الرقمي، ألنو ذات تقنيات تفاعمية تتطمب أف يكوف أفراد الجميور 
مستخدميف نشيطيف يبحثوف عف المعمومات بشكؿ نشط، كما يفترض أف يكوف ىؤالء 

النفسية واالجتماعية التي  المستخدميف لدييـ أىداؼ محددة ويدركوف حاجاتيـ
: ٕٚٓٓ(، وبحسب )عبد الحميد، Yakin, 2015: 70يحاولوف إشباعيا ياكيف )

( فإف تطبيؽ ُمدخؿ (López, 2019: 58-82( ، لوبيز ٕٚ٘ -ٕٗ٘
االستخدامات واإلشباعات في بحوث االتصاؿ الرقمي )التفاعمي( يتطمب مراعاة عدد 

 :فيما يميمف النقاط األساسية التي يمكف إيجازىا 

إذا كانت فروض النظرية تشير إلى نشاط جميور وسائؿ االتصاؿ واالستخداـ  .ٔ
ىير مف مستخدمي شبكة الموجو مف قبميـ لتحقيؽ أىداؼ معينة، فإف فئات الجما

اإلنترنت أكثر نشاطًا ومشاركة في العممية االتصالية بتأثير التفاعمية التي التي 
يتميز بيا االتصاؿ الرقمي، وبالتالي فإف الفرد يتخذ قراره باالستخداـ عف وعي 
 كامؿ بالحاجات والدوافع والرغبات ومدى إشباعيا مف استخداـ االتصاؿ الرقمي.

 :االتجاىيف التالييفالجميور لمشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( في  يتمثؿ استخداـ .ٕ
  االتجاه األوؿ: ىو االتصاؿ بالغير مف خبلؿ الوسائؿ المتاحة عبر شبكة

 اإلنترنت سواء كاف المستخدـ مرسبًل أو مستقببًل.
  االتجاه الثاني: ىو التجوؿ وتصفح المواقع المتعددة لتمبية الحاجات والرغبات

 .المستيدفة
دراسة مشكبلت االستخداـ لمشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( وقدرة المستخدـ عمى  .ٖ

 تجاوزىا. 

وعمى إثر مدخؿ االستخدامات واإلشباعات ومع ىذا التطور التكنولوجي الذي 
بزوغ أشكاؿ اإليذاء المتكرر )الَتَنمُّر( لينتقؿ مف العالـ الواقعي إلى  صاحبو أيضاً 

نتائجو مجددًا عمى أرض الواقع، فقد طرح الباحثوف عدة العالـ االفتراضي وتنعكس 
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ودراسات وأبحاث عممية تختبر دوافع استغبلؿ التكنولوجيا واإلنترنت وتقنياتو في 
اآلونة األخيرة وخاصة بيف األطفاؿ الشباب في المدارس والجامعات؛ إليذاء أشخاص 

مف المنصات الرقمية آخريف بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية، عبر مجموعة متنوعة 
مثؿ الشبكات االجتماعية عمى اإلنترنت وغرؼ الدردشة والمدونات والرسائؿ 

والنصية، غير أف ىذه الدراسات أشارت إلى ىذه الدوافع مف زوايا متعددة  الفورية
وىذه  ومتباينة؛ مما أدى إلى تنوع أسباب انتشار ظاىرة الَتَنمُّر اإللكترونيَّ وتعددىا، 

 :الَتَنمُّر اإللكترونيَّ  لحدوث انتشاراً  األكثر فعبعض الدوا

 أو النبذ  الشعور بالنقص تعتبر الرغبة في إثبات الذات أماـ اآلخريف وتعويض
 الَتَنمُّر. مف أبرز أسباب ودوافع

  رغبة الشخص الُمَتَنمِّر وشعوره الزائد بحب السيطرة والرغبة في التحكـ
 باآلخريف.

  ًما يكوف الدافع وراء الَتَنمُّر ىو الغضب أو االنتقاـ أو اإلحباط. وفي  غالبا
كثير مف األحياف، أو يكوف الدافع ىو الشعور بالحاجة إلى الترفيو أو باالىتماـ 

شراؼ محدود مف الوالديف. وبما أف أو بالممؿ بسبب  وجود وقت فراغ كبير وا 
    .الدوافع تختمؼ، فإف الحموؿ واالقتراحات لبلستجابات تختمؼ أيضًا لكؿ حالة

 الُمَتَنمِّروف مف األوساط الفقيرة ومف  األسباب السيكوسوسيولوجية قد يكوف
ؿ اقتصادية العائبلت التي تعيش في المناطؽ المحرومة والتي تعاني مف مشاك

في ظؿ وضع سوسيولوجي يتسـ باتساع اليوة والفوارؽ بيف الطبقات 
 .االجتماعية

  ظيور وانتشار استخداـ اإلنترنت كأحد أىـ مصادر المعمومات لدى الجميور؛
بدأ البعض ينظروف إلى شبكة اإلنترنت عمى أنيا تشكؿ بديبًل قويًا لوسائؿ 

الوسيمة الجديدة مف إمكانيات تسمح  اإلعبلـ التقميدية؛ نتيجة ما توفره ىذه
بتقديـ خدمات متخصصة لعدد كبير مف الجماىير؛ فيى تجمع بيف خصائص 
الوسائؿ الصحفية واإلذاعية والتميفزيونية، وتتميز بالتفاعؿ االتصالي بيف القائـ 
باالتصاؿ والمتمقي بدرجة تسمح لؤلخير أف يمارس دورًا أكبر عمى أىداؼ 

https://www.hellooha.com/articles/782-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://www.hellooha.com/articles/782-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
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االتصاؿ؛ إذ تخطت حدود الزماف والمكاف، وأوجدت ومضموف وشكؿ ووقت 
مجتمعات افتراضية ذات نظـ خاصة غير خاضعة لتقاليد وأعراؼ وقيود 

 .المجتمعات التقميدية
  االنتشار اليائؿ لميواتؼ الذكية واألجيزة الموحية وأدوات التواصؿ االجتماعي

مف تطبيقات التي يتعرؼ عمييا الطفؿ منذ سنيف عمره األولى، وما تحتويو 
حديثة وألعاب موجية لمطفؿ، تشجعو عمى العنؼ والقياـ بأفعاؿ وسموكيات 

 عدوانية تجاه أسرتو وزمبلءه في المدرسة والمجتمع الذي يعيش، 
  ارتباط الَتَنمُّر اإللكترونيَّ ببعض المشكبلت واالضطرابات السموكية أو

اإللكترونيَّ يرتبط بمؤشرات االنفعالية لدى طمبة المدارس، ال سيما أف الَتَنمُّر 
شخصية لدى الطمبة، فقد يعيش الشخص ظروفا أسرية أو مادية أو اجتماعية 

، أو قد يعاني مف مرض التواصؿ االجتماعي معينة، أو يتأثر باإلعبلـ ووسائؿ
عضوي ما أو عاىة، أو ربما مجموعة مف ىذه العوامؿ كميا، والتي تؤدي في 
النياية إلى أف يعاني مف اضطرابات في الشخصية، واإلصابة ببعض 

 راض النفسية، والتي ستكوف بدورىا مسببا لتحولو إلى شخص ُمَتَنمِّر.  األم
 ,Notar, et.al(، نوتار وآخروفBauman, 2013دراسات ﴿بوماف )

 ,Faucher(، فوشر وآخروف )Chisholm, 2014(، تشيشولـ ) (2013
et.al, 2015 ،كدواني، ٕٚٔٓ(ػ )المصطفى، ٕٙٔٓ(، )موسى( ،)ٕٓٔٚ ،)

 (﴾Rüyam, 2019روياـ )

 حدوث الَتَنمُّر اإللكتروني   مخاطر اإلنترنت المؤثرة عمى األطفاؿ والتي قد ينُجـ عنيا

( بأف غالبية مخاطر اإلنترنت المؤثرة عمى األطفاؿ ربما 9999أشارت )جوف، 
 : ثالث فئاتُتقسـ عمى واحدة مف 

 وتصؼ ما يتـ العثور عميو وتخاطب مواقؼ يكوف الطفؿ مخاطر المحتوى :
متمقيًا لوسائؿ اتصاؿ جماىيرية، وتضـ تعُرض اإلطفاؿ لػػػ إعبلف، استغبلؿ 

 لمعمومات شخصية، محتوى ويب عنيؼ، معمومات متحيزة، تمييز عنصري.

https://www.qallwdall.com/8-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF/
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 وتتحقؽ أينما يجري شخصًا آخر اتصااًل بالطفؿ؛ ويكوف مخاطر االتصاؿ :
عندما  الطفؿ مشاركًا في تواصؿ شخصي أو باألقراف، وتشمؿ فئة الخطر ىذه

يواجو الطفؿ "استغبلاًل أكثر تعقيدًا"، أطفاؿ يتـ تتبعيـ بواسطة اإلعبلف 
الترتيب  -يتـ التحرش بيـ -يتعرضوف لمضايقات ومطاردات خمسة: ُييددوف

 التزويد بمعمومات كاذبة. -التصاالت خارج نطاؽ اإلنترنت
 :فاعؿ وتشمؿ المواضع التي يكوف فييا الطفؿ ىو العنصر ال مخاطر السموؾ

بتقديمو محتوى أو تواصمو مع شخص آخر، وتشمؿ ىذه األنشطة الخطرة 
عمميات تنزيؿ غير قانونية، إرساؿ رسائؿ ىجومية إلى األقراف، تيديد شخص 

 آخر عمى اإلنترنت، توجيو ىجوـ وتصويره.
 (ٕٕ٘: ٕٛٔٓ)جوف، 

 العالـ االفتراضي:الفرؽ بيف الَتَنمُّر الواقعي المدرسي والَتَنمُّر اإللكتروني  في 

لقد ُأجريت العديد مف األبحاث والدراسات التي اىتمت بوصؼ الَتَنمُّر حسب 
نوع الفعؿ الُمرتكب أو حسب نوع األذى الناتج عنو، وظير ىذا االىتماـ في عدد مف 
فروع العموـ االجتماعية مثؿ؛ عمـ النفس وعمـ النفس االجتماعي وعمـ االجتماع، 

تماـ تراثًا بحثيًا متعددًا ومتعمقًا يرُصد في السطور التالية عدد مف ولقد أنتج ىذا االى
 ،  كما يمي:االختبلفات والفوارؽ بيف التََنمُّر الذي يحدث في الواقع والَتَنمُّر اإللكترونيَّ

  التقميدي مف وجود الشخص  التََنمُّرتتوافر جميع أركاف  الَتَنمُّر اإللكترونيَّ في
ىو الوسيمة  الَتَنمُّر اإللكترونيَّ الُمَتَنمِّر والضحية وتعُمد اإليذاء، ولكف ما يميز 

التي مف خبلليا يقع اإليذاء، فُتستغؿ وسائؿ االتصاؿ الحديثة مف مواقع وألعاب 
إلكترونية تفاعمية وشبكات التواصؿ االجتماعي لموصوؿ إلى الضحية ومف ثـ 

 ,Katherineوآخروف ) كاثريف(، ٕٛٔٓاالعتداء عمييا. دراسة )فرحاف،  إيقاع
Et.al, 2019) 
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  ال يشتمؿ الَتَنمُّر اإللكترونيَّ اإليذاء الجسدي؛ ولكنو قد يتطور ليؤدي إليو، كما
أف لمَتَنمُّر اإللكترونيَّ آثارًا عمى الجانب االنفعالي أكثر مف الَتَنمُّر التقميدي.  

 (Jose, Et.al, 2012خروف )وآ خوسيودراسة 

  يتميز الَتَنمُّر اإللكترونيَّ عف الَتَنمُّر التقميدي في المدارس بأنو يسمح لمُمتََنمِّر
بمضايقة الضحية في أي وقت، ويقمؿ مف مستوى المسؤولية والمحاسبة لمُمَتَنمِّر 

نيَّ ال يتوقؼ كما ىو عميو الحاؿ في الَتَنمُّر وجيًا لوجو، كما أف الَتَنمُّر اإللكترو 
بمجرد خروج الطمبة مف المدرسة؛ بؿ يقتحـ التََنمُّر اإللكترونيَّ منازليـ وأجيزة 

 ,Boulton, Et.alحواسيبيـ وىواتفيـ الخاصة بيـ. دراسة بولتوف وآخروف )
 (ٕٛٔٓ(، )عبد الرحمف، 2014

 و يكوف مف يختمؼ التََنمُّر اإللكترونيَّ عف الَتَنمُّر التقميدي وجيًا لوجو، حيث أن
الصعب اليروب منو، فطبيعتو اإللكترونية تجعمو يحدث بدوف جذب انتباه 
المعمميف أو اآلباء، وخطورة الَتَنمُّر اإللكترونيَّ تكمف في كوف الُمتََنمِّر مجيوؿ 
اليوية في أغمب األحياف، باإلضافة إلى أف مادة الَتَنمُّر متوفرة عمى الشبكة 

ورة دائمة إذا لـ يتـ التدخؿ مف الجيات ذات العبلقة المعموماتية )اإلنترنت( بص
إلزالتيا، وىذا يعني أف التََنمُّر قد يطوؿ زمنو عمى الضحية مما يتسبب في 

(، )يوسؼ، Schultze, Et.al, 2015دراسة شولتز )  .أضرار مختمفة
ٕٓٔٛ) 

 عف نفسيا،  يزداد الَتَنمُّر اإللكترونيَّ سوءًا إذا لـ تكف الضحية قادرة عمى الدفاع
ألف ثقتيا بنفسيا ضعيفة وشخصيتيا مترّددة، صحيح أنو ال يؤذي جسدًيا، 
ولكف يشعر الضحية بالضعؼ واالستياء الشديد، فيشعر بالخوؼ والوحدة 
والتوتر، ولخوؼ الضحية مف الفضيحة وانتشار معمومات عنو خاصة، فإنو 

تََنمُّر، ولكف يكتشؼ بعد يسير خمؼ الُمَتَنمِّر ويمبي طمباتو ومطامعو إلنياء ال
دراسة وميندريبل  .زمف ومماطمة؛ إلى أف يزداد األمر سواًء دوف عبلج يذكر

 (ٕٚٔٓ(، )عمارة، Mindrila, Et.al, 2015وآخروف )
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  وجود عبلقة دالة إحصائيًا بيف الَتَنمُّر اإللكترونيَّ )القياـ بسموكيات الَتَنمُّر– 
ميدي، فضبًل عف وجود إسياـ داؿ لوقوع الفرد االستيداؼ كضحية( والَتَنمُّر التق

ضحية لمتََنمُّر التقميدي واستيداؼ األفراد لموقوع كضحية لمَتَنمُّر اإللكترونيَّ لدى 
عينة الضحايا، وقد يحدث تبادؿ في األدوار، فمرة يكوف الطفؿ أو المراىؽ 

فغالبًا ما يتبادؿ نفسو، ُمتََنمِّرًا إلكترونيًا، ومرة أخرى يكوف ضحية التََنمُّر، 
دراسة )عبد المجيد،  .األطفاؿ أدوارىـ مف المتنّمر إلى الضحية والعكس

ٕٜٓٔ) 
 أدوار األطفاؿ في الَتَنمُّر اإللكتروني  

 الُمَتَنمِّريمكف أف يتـ الَتَنمُّر اإللكترونيَّ في شكؿ ثنائي حيث يكوف بيف 
(، ٔٙوالضحية، ويمكف أف يتـ في صور متعددة )أبو الديار، مرجع سابؽ: 

أوضحت مكونات  األدب السيكولوجي والتربوي نجد أف معظـ الدراسات وباستقراء
 الَتَنمُّر اإللكترونيَّ وفقًا لدائرة الَتَنمُّر عمى النحو اآلتي:

 نيَّ كما قد ُيشجع : الشخص المسؤوؿ عف سموؾ الَتَنمُّر اإللكترو الُمَتَنمِّر
 .اآلخريف عمى التََنمُّر بالضحية

 الطفؿ الذي يتعرض لمَتَنمُّر اإللكترونيَّ مراراً  :الضحية. 
 ال يبادر بأعماؿ الَتَنمُّر اإللكترونيَّ بنفسو؛ ولكف قد يشارؾ فييا،  :مؤيد الُمَتنمِّر

أو كأف ويمكف أف يكوف بمثابة جميور لمُمَتَنمِّر يشجعو ويضحؾ عمى أفعالو، 
 :األعماؿ التاليةيساند سموؾ الَتَنمُّر إذا قاـ بعمؿ مف 

 يضع عبلمة إعجاب عمى ما يحمؿ اإلساءة ألحد. .ٔ
 يكتب أو يضع إشارة تؤخذ عمى أنيا تعميقًا مؤيدًا لما يحمؿ اإلساءة. .ٕ
 ُيعيد إرساؿ ما يحمؿ إساءة ألحد، حتى ولو كاف ذلؾ بقصد جيد. .ٖ
فقط مف خبلؿ الوقوؼ لمشاىدة أعماؿ التََنمُّر وقد يشجع المؤيد الُمتََنمِّر  .ٗ

 اإللكترونيَّ وعدـ القياـ بأي شيء إليقافيا.
 يقؼ إلى جانب الضحية ويدعمو :الُمدافع. 
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 وىو الدَّخيؿ الذي يبتعد عندما تبدأ أعماؿ الَتَنمُّر اإللكترونيَّ وال يخبر المتفّرج :
ـ المتفّرج أعماؿ الَتَنمُّر عف البالغيف عنيا أو يحاوؿ دعـ الضحية، وبالتالي يدع

 ,Chalmers(، تشالمرز وآخروف )West, 2015﴿ويست ) .غير قصد
et.al, 2016 ،دراسة كروفورد وآخروف(، ٕٚٔٓ(، )المصطفى (Crawford, 
et.al, 2017( ماكييو وآخروف ،)McHugh, et.al, 2019﴾) 

 أشكاؿ الَتَنمُّر اإللكتروني  
بأشكاؿ متعددة تختمؼ طبقًا لميدؼ المطموب مف يظير الَتَنمُّر الرقمي 

 :منيا ضبع ىذهورائيا، وبالنسبة لمبعض يمكف أف تتشكؿ بأي طريقة،

 قد ُيستخدـ النظاـ المعموماتي في االعتداء جرائـ التعدي عمى الحياة الخاصة :
عمى حرمة الحياة الخاصة؛ كما لو قاـ شخص بإعداد ممؼ يحتوي عمى 
معمومات تخص شخص آخر بدوف عممو وبغير إذنو، أو أف يكوف تجميع ىذه 

الشخص المكمؼ المعمومات بموجب موافقة سابقة مف صاحبيا، ولكف قاـ 
 (ٔٔٗ: ٕٔٔٓبحفظيا باطبلع الغير عمييا بدوف إذف صاحبيا. )إبراىيـ، 

 تعمؿ ىذه المواقع عمى إبراز سمبيات جرائـ القدح والذـ والتحقير عبر اإلنترنت :
الشخص المستيدؼ ونشر أسراره التي يتـ الحصوؿ عمييا بطريقة غير مشروعة، 

 أو بتمفيؽ األخبار عنو. 
  وتشمؿ الجرائـ الجنسية والممارسات غير األخبلؽ عبر اإلنترنتجرائـ إفساد :

 األخبلقية والمواقع والقوائـ البريدية اإلباحية. 
 وتشمؿ جرائـ تدمير المواقع واختراؽ المواقع جرائـ إتبلؼ نظـ المعمومات :

الرسمية أو الشخصية واختراؽ البريد اإللكتروني لآلخريف أو االستيبلء عمى أو 
رساؿ الفيروسات.  إغراقو، واالستيبلء عمى اشتراكات اآلخريف وأرقاميـ السرية وا 

 (ٗٓٔ، ٜ٘، ٖٜ: ٜٕٓٓ)الحسيناوي، 
 حيث تتـ مزاولة ىذا النشاط عبر شبكة جرائـ المطاردة في الفضاء اإللكتروني :

اإلنترنت مف خبلؿ نشر البيانات الشخصية عف الضحية؛ وذلؾ لتشجيع األخريف 
إلحاؽ الضرر بو، ويستطيع المطارد أف يسيطر عمى الضحية لبلتصاؿ بو وربما 

https://www.bullying.co.uk/cyberbullying/what-is-cyberbullying/
https://www.bullying.co.uk/cyberbullying/what-is-cyberbullying/
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مف خبلؿ حجـ المعمومات التي يمتمكيا عنو ونشر تمؾ المعمومات، والتي تشمؿ 
أسرار شخصية وأرقاـ الياتؼ وعناويف الضحية؛ وبالتالي استخداـ تمؾ 

 (ٕٔٔ -ٕٓٔ: ٕٛٓٓالمعمومات إللحاؽ اآلذى والضرر. )عبده، 
 ي تصؿ مف مصدر مجيوؿ إلى البريد أو الحساب الشخصي الت رسائؿ التيديد

 في تطبيؽ ما وتكرار الفعؿ.
 اجتماعيًا وأخبلقيًا عمى صورة خاصة، أو مقاؿ أو فيديو  التعميقات غير البلئقة

 .منشور عمى اإلنترنت وتداولو بيف أوساط المجتمع
 ختمفة ونشر صوره عمى وسائؿ التواصؿ الم التصوير مف غير عمـ الطرؼ اآلخر

 .بيدؼ إلحاؽ اإليذاء بو
 يحدث ذلؾ عند طريؽ سرقة حسابات التواصؿ االجتماعي انتحاؿ الشخصية :

رساؿ مواد  الخاصة بشخص ما، واستخداـ شخصيتو عمى اإلنترنت في نشر وا 
 .محرجة إلى اآلخريف، وبعث رسائؿ ميينة لمف ىـ عمى عبلقة بو

 الفرد المتَنمر بو خارج مجموعة  : يتضح ذلؾ عندما يترؾ اآلخروف عمداً اإلقصاء
الدردشة الخاصة بيـ أو المجتمعات االفتراضية المغمقة، واضطياده بشكؿ 

                         جماعي وتوجيو رسائؿ مسيئة لو عف سبب إقصائيـ لو
     . (Kyung.Et.al, 2019: 11-19) 

 تعميقات / الصور/ : التأييد يكوف بإعادة نشر تمؾ التأييد التعميقات المسيئة
بداء  المقاطع/ إعادة التغريد / إرساؿ المقاطع لؤلصدقاء، أو متابعة الُمتََنمِّريف وا 
اإلعجاب بتصرفاتيـ )اإلعجاب بمقاطعيـ في اليوتيوب، التعميقات اإليجابية 

لتصرفاتيـ(؛ مما يجعميـ يستمروف بعمؿ تمؾ المقاطع ونشر تمؾ المنشورات.        
(Selma.Et.al, 2017: 366-70) 
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 خصائص جرائـ الَتَنمُّر اإللكتروني  
ومف جرائـ الَتَنمُّر اإللكتروني  عف غيرىا مف الجرائـ،  ىناؾ عدة خصائص تميز

  :أىميا

  صعوبة الكشؼ عف مرتكبييا وتطورىا بصفة مستمرة مع تطور األساليب
 التكنولوجية الحديثة في مجاؿ المعمومات واالتصاالت.

  صعوبة إثباتيا؛ حيث تعتمد في إثباتيا عمى ما يسمى باألدلة الرقميةDigital 
Evidence .الدالة عمى ىوية الفاعؿ 

  سيولة قياـ الُمَتَنمِّر بالتخمص مف اآلثار اإللكترونية لجريمتو حاؿ شعوره
 بالمبلحقة األمنية.

 أف يقوـ  إمكانية تعدد المجني عمييـ وكذا مسرح الجريمة؛ حيث يمكف لمفاعؿ
باستيداؼ أكثر مف شخص أو جية في أماكف متفرقة داخميًا أو خارجيًا أو 
إقميميًا أو دوليًا، وذلؾ مف خبلؿ حاسبو أو ىاتفو الشخصي المتصؿ بشبكة 

 اإلنترنت.
  ،جريمة مستمرة في معظـ أحواليا؛ كما في حاالت جرائـ السب والقذؼ والتشيير

 ي إلنياء الجريمة.مالـ يتـ ضبط الفاعؿ والتدخؿ الفن
  صعوبة رصد األدلة ِقَبؿ مرتكبييا، مع قدرتيـ عمى محوىا نيائيًا حاؿ استشعارىـ

 بأى خطر.
 .)عدـ حدوث مواجية مباشرة بيف الُمتََنمِّر والمتَنمر بو )تنفيذىا عف بعد 
  إحجاـ العديد مف الضحايا عف اإلببلغ أو التعاوف مع الجيات األمنية؛ حماية

دـ تفاقـ خسائرىـ، مما يحوؿ دوف رصد أساليب تمؾ األفعاؿ لسمعتيـ أو ع
 وتطورىا؛ لمعمؿ عمى تحديد حجميا وضبط مرتكبييا.

  خمو ىذا الحيز االجتماعي مف الرقابة، وبالتالي اإلفبلت مف العقاب في إيذاء
لحاؽ الضرر بيـ، ومف ضمف ذلؾ بات ُيعرؼ بػػػػػػػ جنايات الزعرنة  اآلخريف وا 

؛ وتعني سيء الخمؽ وىى أعماؿ عدائية مقصودة يقوـ بيا شخص عبر اإلنترنت
أو مجموعة عف طريؽ استعماؿ أشكاؿ مختمفة مف االتصاؿ اإللكتروني المتكرر 
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 لفترة ما ضد ضحية غير قادرة عمى الدفاع عف نفسيا.
 .تميزىا بأساليب تكنولوجية متنوعة؛ ُتصعب مف عممية التتبع الفني لمرتكبييا 
 ابيا غالبًا ما يكوف الرغبة في االنتقاـ أو تحقيؽ مكاسب مادية أو الدافع الرتك

قير نظـ العمؿ اإللكتروني إلثبات الذات، وقد تطورت تمؾ الرغبة في ظؿ 
الظروؼ االقتصادية واالجتماعية والسياسية إلى الحصوؿ عمى مكاسب غير 

اإلثارة مشروعة أو االبتزاز أو السطو أو السرقة المعموماتية وكذلؾ أعماؿ 
 والشغب والتيديد بكافة أنواعو لتحقيؽ مكاسب خاصة.

  عدـ كفاية القوانيف القائمة، فالقوانيف التقميدية التي كانت سائدة قبؿ ظيور شبكة
اإلنترنت وانتشارىا لـ تعد قادرة عمى مواكبة ىذه السرعة اليائمة في التكنولوجيا؛ 

رائـ لـ تكف موجودة في والتي أدت إلى تطور الجريمة مف خبلليا وظيور ج
السابؽ، وباتت القوانيف التقميدية القائمة عاجزة عف مواجية ىذه الجرائـ. 

: ٕ٘ٔٓ(، )شفيؽ، ٜٖ-ٖٛ: ٕٔٔٓ(، )الرشيدي، ٗٗ: ٜٕٓٓ﴿)الكعبي، 
ٖٖٓ- ٖٖٔ﴾) 

 خصائص الُمَتَنمِّريف وضحاياىـ

َنمُّر اإللكترونيَّ قد أثبتت األدبيات العممية بأف ىنالؾ عددًا مف العواقب الوخيمة لمتَ 
سواء عمى القائـ بالتََنمُّر أو ضحية الَتَنمُّر أو عمى البيئة المدرسية بأكمميا، ويمكف 

 :في اآلتياألضرار  حصر تمؾ

  صعوبات أكاديمية: فاألطفاؿ الذيف يتعرضوف لمتََنمُّر اإللكترونيَّ قد يتجنبوف
الفصؿ، أو حتى ترؾ  الذىاب إلى المدرسة، أو يواجيوف مشكمة في التركيز في

المدرسة، فضبًل عنو أنو يتـ نقؿ االنفعاالت السمبية التي يحمميا الضحية نتيجة 
الَتَنمُّر اإللكترونيَّ إلى المدرسة؛ ويعاني المعمموف والمديروف مف ىذه اآلثار، 
حيث يشعر الطفؿ ضحية الَتَنمُّر بأنو مرفوض وغير مرغوب فيو، ُيضاؼ إلى 

ر ُيعرض نفسو لمطرد مف المدرسة؛ وقد ينخرط مستقببًل في أعماؿ ذلؾ أف الُمَتَنمِّ 
 إجرامية خطيرة.
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  يتصؼ األطفاؿ الذي يمارسوف سموؾ الَتَنمُّر بالقوة والتسمط عمى أقرانيـ؛ كما
أنيـ أكثر ميبًل لمتيور واالندفاع والعدواف ويتعامموف مع البالغيف بجرأة ودوف ىيبة 

ظمة، أما األطفاؿ الذيف يقعوف ضحية سموؾ الَتَنمُّر وال يتبعوف القواعد أو األن
اإللكترونيَّ يفتقروف إلى ميارات التعاوف وميارات االتصاؿ مع اآلخريف لمدفاع 
عف أنفسيـ، وىـ أقؿ الفئات تكيفًا في العبلقات االجتماعية ولدييـ صعوبات في 

 تكويف صداقات.
  حة النفسية وفقداف الثقة وتدني وضحيتو تدنيًا في الصالُمَتَنمِّر يعاني كؿ مف

تقدير الذات، كما يعاني مف مشكبلت في تكويف صداقات، ويصبح الطالب 
الضحية مكتئبًا ومشوشًا، وقد ُيصاب بالقمؽ واألرؽ، وقد يصبح عنيفًا ومنسحبًا، 

الَتَنمُّر اإللكترونيَّ إلى االكتئاب وانخفاض الثقة بالنفس والتوتر الدائـ  وقد يؤدي
ر بالخوؼ، وعدـ االستقرار وفقداف األماف، ويمكف أف يؤدي إلى والشعو 

االنتحار؛ وقد ُتعمـ مشاعر الضحية عمى معظـ أدائو في البيت والمدرسة ومع 
 جماعة الرفاؽ، وقد تدوـ ىذه اآلثار لفترة طويمة في حياة الطفؿ.

  لو، الشعور باإلىانة: ألف الَتَنمُّر يحدث في العالـ الرقمي يصعب وقؼ تداو
وغالبًا ما يظؿ موجودًا لؤلبد، خاصة إذا تمت مشاركتو مع الكثير مف 

 .األشخاص، ما يشعر الطفؿ باإلذالؿ والميانة الشديدة
  انعداـ الشعور بقيمة الحياة: في بعض األحياف يؤدي التعرض الدائـ لمَتَنمُّر

ويفقد االىتماـ اإللكترونيَّ إلى شعور الطفؿ بأف الحياة ببل معنى وميؤوس منيا، 
وقد  باألشياء التي كاف يستمتع بيا، ويقضي وقتًا أقؿ مع األصدقاء والعائمة.

يصؿ األمر إلى اإلصابة باالكتئاب والقمؽ، وربما التفكير في االنتحار إلنياء 
 معاناتو.

  الشعور بالمرض: غالبًا ما يعاني الطفؿ الذي تعرض لمَتَنمُّر اإللكترونيَّ مف
المعدة، وقد يؤدي الضغط النفسي الناتج عف التنمر إلى إصابتو الصداع وآالـ 

 بتقرحات المعدة واألمراض الجمدية.
  الرغبة في االنتقاـ: في بعض األحياف يشعر الطفؿ الضحية بالغضب الشديد

، ما يدفعو لمتخطيط لبلنتقاـ وقد ينفذه بالفعؿ، وىذا الغضب يبقيو الُمَتَنمِّريفنحو 
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 الُمَتَنمِّر".  -"الضحيةمحصوًرا في دائرة 
زىير، (، )ٕٛٔٓ)داود، ، Yancey, 2017))يانسي (، ٕٚٔٓغريب، دراسات ﴿)

 ﴾Sabanci & Çekiç, 2019)سابانشي وزاكيج )، (ٕٛٔٓ

 مف ىو الُمَتَنمِّر عمى اإلنترنت

ال شؾ أف مستخدمي شبكة اإلنترنت في ارتكاب جرائميـ قد تجاوزوا الطرؽ 
ىذه الجرائـ مف ثقافة وخبرة تكنولوجية ومعموماتية ىائمة، وىو  التقميدية؛ لما تتطمبو

 أمر يقتضي التعرؼ عمى خصائص ىؤالء المجرميف وطبيعة جرائميـ:
 : وىناؾ صنفاف مف القراصنة:القراصنة .ٔ

  :اليواةHackers  وىـ مف الفضولييف الذي يسعوف إلى التسمية، لغرض إثبات
 مقدرتيـ أو تحدييـ لمجرد المزاح.

 حترفوف: المCreackers  وىـ أكثر خطورة مف اليواة، وقد يحدثوف أضرارًا كبيرة
 وقد تعكس اعتداءاتيـ ميواًل جرمية خطرة.

: وىؤالء يتمتعوف بقدرات فنية عالية باعتبارىـ عادة مف المخادعوف .ٕ
اإلخصائييف في المعموماتية ومف أصحاب الكفاءات، وتنصب معظـ جرائميـ 

األمواؿ ويمكنيـ التبلعب بحسابات المصارؼ أو فواتير عمى شبكات تمويؿ 
 الكيرباء أو الياتؼ أو تزوير بطاقات االعتماد.

: وييدؼ ىؤالء إلى جمع المعمومات لمصمحة دوليـ أو لمصمحة الجواسيس .ٖ
بعض األشخاص أو الشركات التي تتنافس فيما بينيا.  )صادؽ وناصر، 

 ( ٜٗ -ٛٗؽ: (، )الحسيناوي، مرجع سابٗٗٔ -ٕٗٔ: ٕٛٓٓ
 ومف المفيد أف نعرؼ أيضًا أف ىناؾ عدة أنواع مف الُمتََنمِّريف عمى اإلنترنت:

 أبدًا،  الذي يسعى لئلنتقاـ نفسو كُمتََنمِّر يسعى لئلنتقاـ: ال يرى الُمَتَنمِّر ُمَتَنمِّر
رج وىو في الغالب ضحية لمتََنمُّر؛ لكنو في سعيو لئلنتقاـ إلكترونيًا مف ُمتََنمِّر خا

إلكتروني خبلؿ محاولتو تحقيؽ العدالة  الفضاء اإللكتروني، يتحوؿ إلى ُمتََنمِّر
 لنفسو واسترداد زماـ المبادرة التي عجز عنيا وجيًا لوجو.
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 قد ينقصو الشعبية والممحوظية  يسعى لمممحوظية: ىذا النوع مف الُمتََنمِّريف ُمَتَنمِّر
أصغر مف أقرانو سنًا أو حجمًا،  في المدرسة أو بيف زمبلء المعب، وقد يكوف

ويتـ إقصاءه عادة في النشاطات الرياضية أو نشاطات المعب، يسعى ىذا 
الُمَتَنمِّر لمممحوظية عبر تخويؼ أقرانو أو التبلعب بتصرفاتيـ ومشاعرىـ 

 لمصمحتو.
 الضجر إلى اإليقاع باآلخريف بدافع الممؿ، وىذا الضجر: يسعى الُمتََنمِّر الُمَتَنمِّر 

 النوع مف التََنمُّر أكثر شيوعًا بيف الفتيات مف الفتية.
 المحظي أو العرضي: أيضًا ال يرى ىؤالء األطفاؿ أى نوع مف الَتَنمُّر في  الُمَتَنمِّر

أفعاليـ؛ إذ أنيـ ال يخططوف ليذه األفعاؿ؛ بؿ يحدث األمر في أغمب األحياف 
يقوموف بتكرار نكتة أو تعميؽ دوف دراية أو بتصرؼ غير محسوب مف قبميـ، إذ 

سمبي عف موضوع معيف، أو يتداولوف محتوى محدد قد يعتبره الضحية أمرًا ميينًا 
أو مؤذيًا؛ كنشر النكات عف الوزف والشكؿ الخارجي أو اإلعاقة الجسدية أو 
مشاكؿ النطؽ عمى سبيؿ المثاؿ، وأغمب ىؤالء سيتوقفوف فورًا عف الفعؿ عند 

 حية.أدنى إشارة مف الض
﴿(Durkin & Patterson, 2011: 450-455( ،)Haber, J. D., & 

Daley, 2011: 32-37( ،)Holladay, 2011: 4-9) ﴾ 

 دور اإلدارة المدرسية تجاه الَتَنمُّر اإللكتروني  

أدرؾ الميتموف بالتربية والتعميـ أىمية اإلدارة المدرسية باعتبارىا مسؤولة عف 
قيادة وتوجيو كؿ أطراؼ العممية التعميمية )المدخبلت، العمميات، المخرجات(، 
وبالتالي يقع عمى عاتقيا عبء تحقيؽ مستوى جيد مف األداء الوظيفي لممؤسسة 

مجتمعات المتقدمة والتي تخطط (، والرأى السائد في الٜٚ: ٜٕٓٓ)معمرية، 
لممستقبؿ البعيد ىو أف المدرسة ال يوجد أماميا خيار سوى أف تتكيؼ مع عصر 
المعمومات؛ ألف ىذا التكيؼ أصبح أمرًا ضروريًا الستمرار البقاء والتقدـ، فاألمر 
الميـ بالنسبة لؤلجياؿ الناشئة إذف ىو تمبية احتياجاتيـ بأف يتعمموا كيؼ يتعامموف 

المعمومات، وكيؼ يتبادلوف ىذه المعمومات، وكيؼ يتغمبوف عمى ما يعترضيـ  مع
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مف مشكبلت، وكيؼ يفيموف التغييرات التي تجري حوليـ في ىذه المجتمعات 
(، وُينظر إلى القيادة المدرسية ممثمة في المدير عمى أنو قائد ٖٖ: ٕٗٓٓ)الفار، 

يعد يقتصر دوره عمى إدارة المدرسة  تربوي تُناط بو مياـ حيوية وبالغة األىمية؛ فمـ
ومراقبتيا وترتيب السجبلت وحفظيا وتوزيع الدروس بيف المعمميف  وحفظ النظاـ 

(، بؿ تتنوع األدوار التي يقوـ بيا مدير المدرسة، ٚٚ: ٖٕٔٓ)عامر والمصري، 
فيى تتراوح ما بيف األدوار اإلدارية و األدوار االجتماعية؛ والمدير الكؼء ىو الذي 
يقـو بدور المايسترو الذي يقود فرقتو ليخرج العمؿ متناغمًا ومنسجمًا ومتكامبًل، فبل 

(، ٓ٘: ٕٗٓٓيحدث أى تعارض في األدوار واالختصاصات )البببلوي وعبدالحميد، 
وأىـ ما يميز اإلدارة المدرسية ذات الكفاءة العالية واألخرى ذات الكفاءة المنخفضة 

ى التصرؼ بنجاح حياؿ المشاكؿ المطروجة أماميـ؛ ىو مدى القدرة والقابمية عم
خاصة تمؾ التي تتصؼ بالتعقيد والتشابؾ بسبب التغيرات البيئية المختمفة؛ األمر 
الذي يتطمب مجيودات وقدرات أفضؿ عمى اتخاذ القرارات الصائبة والسريعة. )خميؿ، 

ٕٓٔٗ :ٕٜ) 

إلدارة كأحد في ضوء ذلؾ التصور تتحدد المياـ التي يقـو بيا رجؿ ا 
 :في اآلتيالعناصر المسؤولة عف مواجية السموؾ الَتَنمُّري؛ 

  القياـ بمزيد مف التوعية والتثقيؼ إلعبلء القيـ األخبلقية، والحث عمى عدـ
 السقوط في ىذا المجاؿ ولو عمى سبيؿ الدعابة أو المزاح.

  اإلرشادية العمؿ عمى تنظيـ العبلقة بيف العامميف القائميف عمى تقديـ الخدمة
 بالمدرسة. 

  متابعة ومبلحظة الظواىر السموكية العامة لدى الطبلب، والعمؿ عمى وضع
 الخطط بالتعاوف مع المرشد الطبلبي لتصحيح الظواىر غير المقبولة.

  اإلشراؼ العاـ عمى جميع خدمات التوجيو واإلرشاد وتنشيط كافة أنشطتو مما
ييئة البيئة التربوية الصالحة التي يجعميا خدمات إرشادية ممموسة لمجميع، وت

 تساعد عمى تحقيؽ رعاية الطبلب وحؿ مشكبلتيـ. 
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  تحفيز الطبلب عمى االتصاؿ باألخصائي النفسي المدرسي، وتعريفيـ بالدور
الذي يقوـ بو لبلستفادة مف خدمات التوجيو واإلرشاد التي يمكف أف يقدميا ليـ، 

 .المساعدة والنصيحة وتشجيع الطبلب دومًا لمقدـو إلييـ لطمب
   المساعدة في الكشؼ عف الطبلب ذوي المشكبلت التربوية والنفسية والسموكية

حالتيـ إلى األخصائي النفسي.  وا 
  االتصاؿ بالمؤسسات االجتماعية والتربوية والمينية وغيرىا مف مؤسسات

 المجتمع األخرى؛ بما يخدـ عمميات التوجيو واإلرشاد المخطط ليا.
 رشاد بعض حاالت الجناح المشاركة ف ي اإلرشاد الجماعي واإلرشاد األسري، وا 

 وسوء التوافؽ االجتماعي.
  تقديـ المساعدة في إحالة الطالب إلى المؤسسات االجتماعية والصحية التي

 يمكف أف يستفيد مف الخدمات المقدمة فييا.
 نسانية عند األطفاؿ؛ لتمكينيـ مف إج راء تكويف ميارات عقمية واجتماعية وا 

االتصاؿ اإلنساني والتفاعؿ االجتماعي والثقافي بصورة حيوية منفتحة بعيدًا عف 
 االنغبلؽ والتعصب.

  العمؿ عمى توثيؽ الروابط بيف المدرسة واطبلع أولياء األمور عمى مسيرة أبنائيـ
بالمدرسة؛ وخاصة أولياء األمور الذيف يعانوف مشكبلت معينة، وتوعية أولياء 

دورىـ في المدرسة في تنشئة الطبلب وتطبيؽ كؿ ما يرد مف األمور بأىمية 
 معمومات.

(، ٜٛٔ: ٕٓٔٓ(، )سرور، ٖ٘-ٓ٘﴿)البببلوي وعبد الحميد، مرجع سابؽ: 
 (﴾ٙٗ: ٖٕٔٓ(، )الخوالدة وآخراف، ٖٖٚ -ٖٖٗ: ٕٓٔٓ)سميماف، 
وبالرجوع إلى األدب التربوي النظري والدراسات السابقة ذات الصمة؛  

أف ىناؾ الكثير مف اإلستراتيجيات والخطوات التي يمكف اتخاذىا مف وجدت الباحثة 
التربوييف والُمعمميف، تـ اإلجماع عمييا الستخداميا لمحد مف ىذا السموؾ،  قبؿ

 مف خالؿ الػنقاط التالية:وسوؼ تستعرضيا 
عبر اإلنترنت ال يتـ بشكؿ شخصي وجيًا لوجو، التََنمُّر خمؽ المواطنة الرقمية؛ ف .ٔ

مف الميـ تعميـ األطفاؿ أف القواعد نفسيا تنطبؽ عمى العالـ الرقمي، لذلؾ 
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 ليصبحوا أكثر ذكاًء وأمانًا في التعامؿ مع اإلنترنت.
عبر اإلنترنت في الفصوؿ الَتَنمُّر زيادة التوعية؛ مف خبلؿ تسميط الضوء عمى  .ٕ

خبار الطبلب عف النتائج النفسية والقانونية، واستكشاؼ الم واضيع الدراسية، وا 
حوؿ مخاطر التكنولوجيا واآلماف اإللكتروني والمجتمعات الرقمية اإليجابية 
عبلميـ بكيفية استخداـ التكنولوجيا لمساعدة األشخاص في المجتمع،  معيـ، وا 

 وتحقيؽ الصالح العاـ.
إعبلـ الطبلب بأنو مف الجيد اإلببلغ عف إساءة االستخداـ؛ حيث يحتاج  .ٖ

اإلببلغ عف إساءة االستخداـ، ومف الميـ كسر  الطبلب إلى معرفة أنو يجب
عبر اإلنترنت، فكثيرًا ما يصمت الضحايا وال التََنمُّر حاجز الصمت المحيط ب

 يقوموف باإلببلغ عما يحدث معيـ.
يجب تدريس القواعد المتعمقة بالتكنولوجيا بشكؿ صريح في الفصوؿ الدراسية  .ٗ

أف يصبح الطالب عمى دراية بداًلً مف افتراض معرفتيا لدى الطبلب، يجب 
 بالسياسات قبؿ حدوث المشكمة.

تشجيع تعميـ الُمعمميف واإلدارييف والمستشاريف؛ التعميـ أمر ضروري وىناؾ  .٘
الكثير مف البرامج التعميمية وورش العمؿ المجانية الُمقدمة عبر اإلنترنت أو مف 

والتربوييف  خبلؿ المؤسسات غير الربحية المختصة باألمر لتدريب الُمعمميف
 والعامميف في مجاؿ التعميـ عمومًا.

عبر لَتَنمُّر اشراؾ الوالديف؛ فغالبًا ما يكوف الوالداف غير مدركيف لمشاكؿ ا  .ٙ
اإلنترنت، لذلؾ مف الميـ اإلببلغ عما يحدث حتى يتمكنوا مف التدخؿ في 

عمى المنزؿ، ومف الممكف أف يقترح الُمعمموف عمى الوالديف شراء برنامج ترشيح 
الياتؼ، أو ىواتؼ خاصة لؤلطفاؿ الصغار والمراىقيف لحمايتيـ مف تعرضيـ 

 ليذه المخاطر.
إنشاء اتصااًل مفتوحًا مع الطبلب؛ فيمكف أف تنشئ المدرسة خطًا ساخنًا أو  .ٚ

تعرفيـ بطرؽ االتصاؿ بالمؤسسات المحمية. معرفة أنو يمكف اإلببلغ بشكؿ 
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لنوع قد يمنع الطبلب الُمَتَنمِّريف مف مجيوؿ عف المشاكؿ والحوادث مف ىذا ا
 .القياـ بيذه األفعاؿ

السماح باستخداـ التكنولوجيا في المدارس، فمف خبلؿ دمج التكنولوجيا بالتعميـ  .ٛ
في الفصوؿ الدراسية يمكف لمُمعمميف التركيز عمى االستخداـ األخبلقي 

ويدفع الطبلب  لمتكنولوجيا. فحظر التكنولوجيا غالبًا ما يجعؿ المشكمة أسوأ،
النتياج سموؾ منحدر، ومف األفضؿ أف يتـ تعميميـ استخداـ التكنولوجيا بشكؿ 

 مناسب بداًل مف تركيـ استكشاؼ جوانبيا السيئة بدوف توجيو.
يجب أف تركز التدخبلت عمى االستعادة وليس العقاب؛ ففي بعض األحياف تزيد  .ٜ

ببلغ عف الطبلب، لذلؾ مف التدخبلت العقابية مف الرغبة في االنتقاـ عبر اإل
الميـ أف تحمؿ السياسات المسؤولية لممعتديف، ولكف مع التركيز عمى إجراء 
تعديبلت سموكية ليـ، فمعالجة الوضع بطريقة صحية يجنب حدوث المزيد مف 
ىذه المشاكؿ، وقد تشمؿ ىذه التعديبلت السموكية تعميميـ حوؿ العبلقات 

 الصحية والمسؤولية والتعاطؼ. 
(، ميتر وبوماف ٕٚٔٓ(، )عمارة، ٕٚٔٓ(، )السبيعي، ٕٙٔٓراسات ﴿)لطفي، د
(Meter, Diana J.; Bauman, Sheri, 2018 ،يونس وآخراف( ،)ٕٓٔٛ ،)

(، سيتيشاي ٕٛٔٓ(، )أحاندو، ٕٛٔٓ(، )أشقر وأبو عصبة، ٕٚٔٓ)الحويطي، 
 ,Stives, Et.al(، ستايفس وآخروف )Sittichai, Et.al, 2018وآخروف )

 (﴾ٕٛٔٓ(، )المحياني، 2019
جػػػػج الدراسػػمني   راءاتياػػػة وا 

 Descriptiveتنتمي ىذه الدراسة إلى مجموعة الدراسات الوصفية ": منيج الدراسة
Survey ؛ التي تسيدؼ تحديد الوضع الحالي لظاىرة معينة؛ وُتعرؼ بأنيا أحد"

مة محددة وتصويرىا أشكاؿ التحميؿ والتفسير العممي المنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشك
خضاعيا لمدراسة الدقيقة )غازي،  كمًا وكيفًا عف طريؽ جمع وتحميؿ البيانات وا 

(، وفي إطار التوجو الوصفي لمدراسة اعتمدت الباحثة عمى منيج المسح ٖٜ: ٕٗٔٓ
"مسح جميور وسائؿ اإلعبلـ" الذي يستيدؼ التعرؼ عمى اآلراء واألفكار 
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الدوافع والمعتقدات واالنطباعات والتأثيرات المختمفة لدى واالتجاىات والمفاىيـ والقيـ و 
(، ويرتبط بدراسة واقع األحداث ٛٛ: ٖٕٔٓمجموعة معينة مف الجماىير )عابد، 

والظواىر والمواقؼ واآلراء وتحميميا وتفسيرىا بغرض الوصوؿ إلى استنتاجات مفيدة؛ 
(، ٕٙ: ٕٚٔٓ)إبراىيـ، إما لتصحيح ىذا الواقع أو تحديثو أو استكمالو أو تطويره 

ويأتي اعتماد الدراسة عمى ىذا المنيج مف واقع مناسبة أسموبو لطبيعة الدراسة، التي 
تسعى الستقصاء آراء مجموعة مف القيادات التربوية والخبراء؛ لتحقيؽ ىدؼ 
استكشاؼ طبيعة الَتَنمُّر اإللكترونيَّ بيف األطفاؿ عبر تكنولوجيا االتصاالت ومواقع 

الرقمي؛ وتحديد العوامؿ التي تؤدي إلى انتشاره وسبؿ تخفيؼ آثاره السمبية؛  التفاعؿ
ومناقشة وجيات النظر والرؤى والتجارب المدرسية الراىنة في التعامؿ مع ىذه 
الظاىرة، وطرح المقترحات العممية الممكنة التي مف شانيا تعديؿ الوضع الراىف 

 ع المصري.لظاىرة الَتَنمُّر اإللكترونيَّ في المجتم

 تكونت عينة الدراسة مف مجموعتيف: عينة الدراسة:

أجرت الباحثة مقاببلت شخصية غير مقننة مع عدد مف : العينة االستطبلعية . أ
المعمميف والوكبلء والمديريف العامميف ببعض المدارس والروضات وبعض 
اإلدارييف ببعض اإلدارات التعميمية؛ لموقوؼ عمى مبلمح المشكمة وأبعادىا 
ومكامف خطورتيا مف وجية نظرىـ؛ حيث أنيـ يتعامموف مع ىذه الظاىرة بشكؿ 

( ٖٓأولية مكونة مف حوالي )عينة ى أرض الواقع، واشتممت عمى مباشر عم
الدراسة  أداة االستطبلعية بيدؼ تقنيف العينة باختيار الباحثة مبحوثًا، وقامت

التطبيؽ  عمى عينة باستخداميا وثباتيا صدقيا مف وذلؾ لمتحقؽ عمييا؛ الحالية
تائج التجربة المذكورة، وعمى غرار استجاباتيـ وفي ضوء ما أسفرت عنو ن

االستطبلعية مف نتائج تـ إدخاؿ بعض التعديبلت البسيطة ممثمة في دمج 
فقرات االستبانة بعد  لبعض العبارات، حتى أصبح عدد ياغةصػادة ػًإعوحذؼ 
 ( فقرًة موزعة عمى سبعة أبعادًا رئيسية.ٔٙ)  التعديؿ
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مدارس  تكوف مجتمع الدراسة المستيدؼ مف ُمجمؿ مديري: العينة األساسية . ب
التعميـ األساسي ورياض األطفاؿ ونظارىا ووكبلئيا، واإلخصائييف االجتماعييف 
والمرشديف النفسييف العامميف بالميداف؛ نظرًا لدورىـ الميـ في وضع القوانيف 
وضبط السموؾ؛ وانطبلقًا مف كوف القيادة المدرسية مف أىـ العناصر الفعالة 

ة التعميـ تجاه ىذه السموكات المرفوضة؛ إلحداث التطوير الذي تسعى إليو أنظم
ولدييا مسؤولية مجتمعية مشتركة تعمؿ عمى تنسيؽ الجيود وتوجيييا وتقويميا؛ 
تنطمؽ مف واقع الميداف التربوي وفؽ منظومة عمؿ تكاممية تشمؿ كافة الجيات 
ذات العبلقة مف أولياء األمور والييئة التعميمية والمشرفيف والييئة اإلدارية 

مختصيف االجتماعييف لمتصدي لمتََنمُّر اإللكترونيَّ ووضع الحموؿ الناجعة وال
لممشاكؿ الكثيرة التي أخذت تظير عمى سموؾ األطفاؿ وال سيما في المراحؿ 

وبناء عمى ذلؾ فقد عمدت الباحثة إلى اختيار صفوؼ  التعميمية األساسية الدنيا،
ساسي( عمى وجو التحديد التعميـ األ -ىذه الفئة العمرية )رياض األطفاؿ

باعتبارىـ الفئة العمرية األكثر عرضة ليذه الممارسة غير المرغوبة، إضافًة إلى 
حاجتيـ الشديدة لمدعـ النفسي واالجتماعي، ولوصفيا تمثؿ القاعدة األساسية 
لمعممية التعميمية والمرحمة األولى مف السمـ التعميمي، وبقدر نجاحيا وتفوقيا في 

التعميـ وتحفيز بيئة تيتـ بمواجية ظاىرة الَتَنمُّر اإللكترونيَّ  تطوير منظومة
ووضع الخطط والمبادرات الكفيمة بحماية النشء مف جميع النواحي التعميمية 

 واالجتماعية والنفسية؛ ُيكتب النجاح والتفوؽ لباقي مراحؿ السمـ التعميمي.

( ٓٓٚطة قواميا )قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية بسي مف ىذا المنطمؽ
مفردًة مف مجتمع الدراسة، ممثمة مف بعض اإلدارات التعميمية بمحافظات القاىرة 

غرب  -الساحؿ -المطرية -عيف شمس -السبلـ -والجيزة والقميوبية )النزىة
 -الشروؽ -شرؽ مدينة نصر -الزيتوف -باب الشعرية -الوايمي -الظاىر -شبرا

 -أكتوبر ٙ -حدائؽ القبة -القاىرة الجديدة -المرج -الزاوية الحمراء -الشرابية
شرؽ وغرب  -القناطر الخيرية -شبيف القناطر -قميوب -الخانكة -الخصوص
 -الحوامدية -البدرشيف -العمرانية -أبو النمرس -اليـر -أطفيح -شبرا الخيمة
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( استبانة صالحة ٕ٘ٙ( استبانة؛ استردت منيا )ٓٓٚأوسيـ(، حيث تـ توزيع )
( استبانة غير مكتممة البيانات، ٕ٘(، واستبعاد )ٖٕحصائي؛ بفاقد )لمتحميؿ اإل

 فقرات بعض عف اإلجابة أو بالبحث مؿء البيانات الخاصة لعدـ تـ إلغاؤىا نظراً 
( ٕ٘ٙالمقياس بوضع إشارتيف، لتكوف االستبيانات الصالحة لمتحميؿ اإلحصائي )

( فردًا، ويبيف ٓٓٚغة )%( مف عينة الدراسة األصمية البالٜٛاستبانة، بنسبة )
 : كما يمي( أفراد عينة الدراسة موزعيف عمى متغيراتو المستقمة؛ ٔالجدوؿ رقـ )

 (9جدوؿ رقـ )
 توزيع أفراد العينة حسب سماتيـ الديموغرافية

 

 البياف
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قامت الباحثة ببناء استبانة مسحية لمتعرؼ عمى مدى إلماـ خبراء : أداة الدراسة
القيادة المدرسية ومعاونييـ بمشكمة الَتَنمُّر اإللكترونيَّ وتأثيراتو المحتممة وسبؿ الوقايو 

بالخطوات  ىذه االستبانة مف أخطاره والحيمولة دوف وقوعو أينما أمكف، وقد مر إعداد
 : التالية

أعدت الباحثة الصورة األولية لبلستبانة بالرجوع إلى األدب التربوي السابؽ  .1
 وكذلؾ الدراسات التربوية ذات العبلقة.

تـ عرض االستبانة بعد إعدادىا في صورتيا األولية عمى عدد مف المحكميف مف  .2
في ميداف التربية واإلدارة ذوي االختصاص والخبرة مف أعضاء ىيئة التدريس 

التربوية وتكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ الجماىيري؛ وذلؾ لمعرفة وجيات نظرىـ 
واالستفادة مف مبلحظاتيـ فيما احتوتو االستبانة مف الممارسات التي ترصد أبعاد 
ىذه المشكمة وتطورىا في الواقع التربوي واستراتيجيات الوقاية مف أخطاره، ومدى 

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، ومدى ارتباط ومناسبة كؿ عبارة لمبعد الذي  مبلءمتيا
تنتمي إليو واالستبانة ككؿ ومناسبة صياغة كؿ عبارة، وفي ضوء اآلراء التي 
عادة صياغتيا مف الناحية المغوية  قدميا المحكموف؛ تـ تعديؿ بعض العبارات وا 

ضافة بعضًا آخر، كما تـ حذؼ بعض العبارات؛ نظرًا لع دـ أىميتيا أو وا 
( فقرًة موزعة ٔٙلصعوبتيا وعدـ وضوحيا، ليصبح عدد العبارات في االستبانة )

 عمى سبعة أبعادًا رئيسية.

منيا ببعض  الجزء األوؿتضمنت االستبانة في صورتيا النيائية جزءاف؛ اختص 
البيانات األولية عف المبحوث ىي )النوع االجتماعي، والمؤىؿ الدراسي، الدرجة 

يفية، عدد سنوات الخبرة، اسـ المدرسة واإلدارة التعميمية التي تقع في نطاقيا الوظ
 المدرسة(.

موزعة ( عبارًة موزعة عمى أربعة أبعاد رئيسية، ٔٙفتكوف مف ) الجزء الثانيأما 
 :كالتالي

الطفؿ الذي يتعرض  يؤثر التََنمُّر اإللكترونيَّ عمى : يتضمف كيؼالمحور األوؿ .ٔ
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وجية نظر خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ، ويتكوف مف  عميو(، مفلو )المتنمَّر 
 خمس عشرة فقرًة.

: يتضمف كيؼ يتعامؿ خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ عمميًا في المحور الثاني .ٕ
الَتَنمُّر عبر  ضحية يكوف أو أف ُمتنمِّرًا إلكترونياً  حاؿ العمـ بكوف الطفؿ نفسو

 فقرًة. ويتكوف مف اثنتا عشرةوسائؿ التقنية الرقمية، 
: يتضمف كيؼ يمكف لمطفؿ أف يكوف مساندًا عمى غير قصد ليذا المحور الثالث .ٖ

وجية نظر خبراء اإلدارة التربوية  النوع مف اإليذاء عبر شبكة اإلنترنت، مف
 ومعاونييـ، ويتكوف مف ست فقرات.

لتربوية ومعاونييـ : ويناقش التحديات التي يعتقد خبراء اإلدارة االمحور الرابع .ٗ
بأنيا تواجو الطفؿ ضحية الَتَنمُّر اإللكترونيَّ والمضايقات الرقمية عبر الشبكة 

 العنكبوتية، ويتكوف مف ست فقرات.
 : يتضمف أبرز ىجمات الَتَنمُّر الرقمّية التي يَشنَّيا الُمتنمِّروفالمحور الخامس .٘

وجية نظر  متكررة؛ مفإليذاء ضحاياىـ مف األطفاؿ والُقّصر بطريقة متعمدة و 
 خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ، ويتكوف مف سبع فقرات.

: يتضمف نقاط القوة التي يستند عمييا مقترفوا التََنمُّر اإللكترونيَّ المحور السادس .ٙ
باستقوائيـ عمى الطرؼ اآلخر مف صغار السف، مف وجية نظر خبراء اإلدارة 

 فقرات. التربوية ومعاونييـ، ويتكوف مف سبع
لئلصبلح المتمركز حوؿ المدرسة وفؽ  : يتضمف اآلليات المقترحةالمحور السابع .ٚ

آراء خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ؛ لدعـ السموؾ الرقمي المقبوؿ وباألخص 
بيف األطفاؿ؛ وحمايتيـ مف أشكاؿ العنؼ المرتبط باإلنترنت واالتصاالت 

، ويتكوف مف ثماف فقرات.وتكنولوجيا المعمومات بما في ذلؾ الَتنَ   مُّر اإللكترونيَّ

وبعد أف أصبحت أداة الدراسة جاىزة قامت الباحثة بتطبيؽ البعض منيا 
عمى بعض أفراد العينة، كما قامت بتوزيع استمارات االستبانة عمى المعممات 
المعاونات بشكؿ مباشر )باليد( في محافظات القاىرة والجيزة والقميوبية، وتـ 

باحثة بكيفية التعامؿ مع تمؾ االستبانات وفؽ اإلرشادات الواردة فييا؛  إببلغ كؿ
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رساؿ الرابط عبر البريد اإللكتروني  كما تـ إعداد االستبانة عبر اإلنترنت وا 
المدارس وحثيـ عمى تعبئة االستبانة بالبيانات والمعمومات  تمؾ لمديري ووكبلء

عادتيا الى الباحثة بنفس الطريقة  التي اسُتممت بيا؛ وتـ استبلـ المطموبة وا 
 االستمارات بعد اإلجابة عنيا في حينيا المحدد.

ولتسييؿ تفسير النتائج استخدمت الباحثة األسموب التالي لتحديد مستوى  
اإلجابة عمى بنود األداة، حيث تـ إعطاء وزف لمبدائؿ، وتصنيؼ اإلجابات إلى 

 التالية:خمسة مستويات متساوية المدى مف خبلؿ المعادلة 

، ٓٛ.ٓ= ٘ ÷( ٔ-٘عدد بدائؿ األداة = ) ÷أقؿ قيمة(  –طوؿ الفئة= )أكبر قيمة 
 لنحصؿ عمى التصنيؼ التالي:

 (9جدوؿ )
 توزيع الفئات وفؽ التدرج المستخدـ في أداة البحث

 
 مدى المتوسطات الوصؼ
 ٓٓ.٘ -ٕٔ.ٗ موافؽ بشدة
 ٕٓ.ٗ -ٔٗ.ٖ موافؽ

 ٓٗ.ٖ -ٔٙ.ٕ لست متأكداً 
 ٓٙ.ٕ -ٔٛ.ٔ موافؽغير 

 ٓٛ.ٔ -ٓ.ٔ غير موافؽ مطمقاً 

تـ التأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة؛ مف إجراءات الصدؽ والثبات: 
ع ػػمجتم( مفردة مف ٕٓخبلؿ تطبيقيا ميدانيًا عمى عينة استطبلعية بمغ حجميا )

عينتيا، وحساب معامبلت االرتباط "بيرسوف" بيف كؿ فقرة  خارج نػػمو ةػػسرادلا
 :يميوالدرجة الكمية لممحور التابعة لو كما ىو موضح فيما 
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 (9جدوؿ )
 معامالت ارتباط بنود محاور االستبياف بالدرجة الكمية لمُبعد المنتمية إليو

 

 الرقـ
معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الرقـ
معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الرقـ
معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الرقـ
معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 المحور األوؿ
 9 9.909 9.99 9 ٓ.ٖٓٛ 9.99 9 ٓ.٘ٗٓ 9.99 9 ٓ.٘٘٘ 9.99 
9 9.999 9.99 9 ٓ.٘ٙٚ 9.99 9 ٓ.ٖ٘ٔ 9.99 9 ٓ.ٖٗٙ 9.99 
0 9.999 9.99 99 ٓ.ٗٙٓ 9.99 99 ٓ.ٜ٘ٔ 9.99 99 ٓ.ٙٔٓ 9.99 

99 9.990 9.99 99 ٓ.ٙٔٔ 9.99 99 ٓ.٘ٗٛ 9.99  
 المحور الثاني

 9 ٓ.ٕٙٗ 9.99 9 ٓ.ٕٙٙ 9.99 9 ٓ.ٙٚٚ 9.99 9 ٓ.٘٘ٙ 9.99 
9 ٓ.ٖٖٙ 9.99 9 ٓ.ٙٙ٘ 9.99 9 ٓ.ٙٗٛ 9.99 9 ٓ.ٜٜٙ 9.99 
0 ٓ.ٙ٘ٚ 9.99 99 ٓ.ٗ٘ٚ 9.99 99 ٓ.ٕٙٔ 9.99 99 ٓ.ٜ٘ٛ 9.99 

 المحور الثالث
 9 9.990 9.99 9 9.999 9.99 9 9.999 9.99 9 9.999 9.99 
9 9.999 9.99 9 9.999 9.99  

 المحور الرابع
 9 9.999 9.99 9 9.999 9.99 9 9.999 9.99 9 9.999 9.99 
9 ٓ.٘ٛٓ 9.99 9 ٓ.٘ٛ٘ 9.99  

 المحور الخامس
 9 9.999 9.99 9 ٓ.ٙٔٚ 9.99 9 ٓ.ٜٙٗ 9.99 9 ٓ.ٕٚٗ 9.99 
9 9.999 9.99 9 ٓ.ٕٙٚ 9.99 9 ٓ.ٜ٘ٛ 9.99  

 المحور السادس
 9 ٓ.ٙ٘ٚ 9.99 9 ٓ.ٙٗٗ 9.99 9 ٓ.ٚٙٗ 9.99 9 ٓ.ٚٗٗ 9.99 
9 ٓ.ٕٚٛ 9.99 9 ٓ.ٚٔ٘ 9.99 9 ٓ.ٕٚٗ 9.99  

 المحور السابع
 9 9.999 9.99 9 ٓ.ٚٙٗ 9.99 9 ٓ.ٚٓ٘ 9.99 9 ٓ.ٖٚ٘ 9.99 
9 9.909 9.99 9 ٓ.ٚٓٛ 9.99 9 ٓ.ٜٙٚ 9.99 9 ٓ.ٚٔٙ 9.99 
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( أف معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة ٖمف الجدوؿ رقـ ) يتضح
(، ٔٓ.ٓوالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو دالة إحصائيا عمى مستوى الداللة )

مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة، وبذلؾ تعتبر فقرات االستبانة 
ط كؿ محور بالدرجة الكمية صادقة لما وضعت لقياسو، وقد تـ حساب درجة ارتبا

( معامبلت االرتباط "بيرسوف" بيف درجة كؿ ٗلممقياس، حيث يوضح جدوؿ رقـ )
 محور مف محاور االستبانو والدرجة الكمية لبلستبانة:

 (9جدوؿ )
معامؿ االرتباط بيف معدؿ كؿ محور مف محاور الدراسة مع المعدؿ الكمي لفقرات 

 االستبانة
  

 مجاالت االستبياف ـ
عدد 
 الفقرات

 الداللة معامؿ االرتباط

 9.999 99 المحور األوؿ 9

دالة إحصائيًا عند مستوى 
ٓ.ٓٔ 

 9.999 99 المحور الثاني 9
 9.999 9 المحور الثالث 9
 9.999 9 المحور الرابع 9
 9.999 9 المحور الخامس 9
 9.999 9 المحور السادس 9
 9.990 9 المحور السابع 9

 فقرة 99 الفقراتمجموع 
، Cronbach's Alphaأما فيما يخص الثبات، تـ استخداـ طريقة ألفا كرونباخ 

لمعرفة مدى ثبات االستبانة، وأظيرت النتائج مؤشرات تدؿ عمى تمتع االستبياف 
بدالالت اتساؽ داخمي )كمؤشر عمى الثبات( عالية، واُعتبرت ىذه المعامبلت مناسبة 

 ، وكانت النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿ التالي: ألغراض الدراسة
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 (9جدوؿ رقـ )
 نتائج معامالت ألفا كرونباخ

 
 معامؿ ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجاؿ ـ

 ٖٗٚ.ٓ 99 المحور األوؿ ٔ

 ٛٗٚ.ٓ 99 المحور الثاني ٕ

 ٙٚٚ.ٓ 9 المحور الثالث ٖ

 ٙٗٚ.ٓ 9 المحور الرابع ٗ

 ٔٙٚ.ٓ 9 المحور الخامس ٘

 ٚٚٚ.ٓ 9 المحور السادس ٙ

 ٘ٚٚ.ٓ 9 المحور السابع ٚ

 ٚٚٚ.ٓ ٔٙ جميع فقرات االستبانة

 المبػػػػػحث الخػػػػػػامس: نتػػػػػػائج الػػػػػػػدراسة وتفسػػػػػػيرىا
 سة:درالت االؤتسا ورمحا فإلجابة عانتائج 

 لو الطفؿ الذي يتعرض  يؤثر الَتَنمُّر اإللكتروني  عمى : كيؼالتساؤؿ األوؿ
  وجية نظر خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ؟ )الُمتنم ر عميو(، مف

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري 
( ٙإضافة إلى الوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، ويتضح مف الجدوؿ رقـ )

 :كما يميسط الحسابي لكؿ فقرة، فقرات االستبانة مرتبة حسب أىميتيا وفقا لممتو 
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 (9جدوؿ )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والترتيب الستجابات أفراد 

 العينة عمى عبارات المحور األوؿ
 

 ـ
الطفؿ الذي  تأثير الَتَنمُّر اإللكتروني  عمى

وجية نظر  يتعرض لو )الُمتنم ر عميو(، مف
 ومعاونييـ:خبراء اإلدارة التربوية 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 الرتبة النسبي

الشعور بالضيؽ بعد قضاء وقت معيف عمى  9
       .الكمبيوتر أو األجيزة األخرى

9.09 9.99 90.9% 99 

التحفظ جدًا فيما يتعمؽ بالخصوصية عمى  9
 .الياتؼ أو الكمبيوتر

9.99 9.99 99% 9 

مف األسرة واألصدقاء  االنسحاب االجتماعي 9
 .واألنشطة المختمفة المعتادة لو

9.99 9.99 90.9% 9.9 

تجنب التجمعات مف األقراف المحيطيف سواء  9
 .في المدرسة أو النادي

9.99 9.99 99% 99 

التصرؼ بشكؿ عنيؼ، بمعنى تغير السموؾ  9
وتحولو لنيج عدواني بداية مف حدة الحديث 

بالعنؼ الفعمي مثؿ ونبرة الصوت، ونياية 
تحطيـ األشياء أو الشجار مع األشخاص 

 .األصغر

9.99 9.99 99.9% 9 

تغير المزاج والسموؾ، وأيضا حدوث تغير في  9
، سواء باألرؽ المستمر أو  نموذج النـو

 .بالنوـ لساعات طويمة

9.99 9.99 99% 9 

تغير الشيية، وفي األغمب تكوف بفقداف  9
 .كاف يفضمياالشيية لألطعمة التي 

9.99 9.99 99.9% 99 
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مالحظة محاوالت االبتعاد عف الكمبيوتر أو  9
الياتؼ مصدر التوتر، مثؿ غمؽ الياتؼ 

 .لفترات طويمة خالفا لممعتاد

9.99 9.99 99.9% 99 

الشعور بالتوتر والقمؽ في كؿ مرة يتمقى فييا  0
رسالة إلكترونية، سواء عبر البريد 

 .الياتؼاإللكتروني أو عمى 

9.99 9.99 99.9% 9 

تجنب النقاش حوؿ األجيزة اإللكترونية  99
 .واليواتؼ الذكية، سواء بالسمب أو باإليجاب

9.99 9.90 99.9% 99 

صعوبة الثقة باآلخريف والنظر إلييـ بعيف  99
 الشؾ.

9.99 9.99 99.9% 9 

 9 %99.9 9.99 9.99 تشتت الذىف وتدني المستوى الدراسي.   99
 9.9 %90.9 9.90 9.99 ضعؼ الثقة بالنفس والنظرة الدونية لمذات. 99
 99 %99.9 9.90 9.90 التعرض ألمراض نفسية وجسدية.      99
 9 %99.9 9.99 9.99 عدـ الرغبة في الذىاب إلى المدرسة. 99

 9.99متوسط الوزف النسبي إلجمالي استجابات العينة لجميع عبارات المحور: 
( أف قيـ المتوسطات الموزونة لنسب ٙيتضح مف نتائج الجدوؿ رقـ )

، ٜ، ٙ، ٘، ٖ، ٕموافقات أفراد العينة عمى عبارات المحور األوؿ عمى البنود رقـ )
، كما موافؽ( وتقديرىا ٕٚ.ٖ -ٛٗ.ٖ( قد تراوحت ما بيف )٘ٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ

، ٛ، ٚ، ٗ، ٔنود رقـ )تراوحت قيـ المتوسط الموزوف لنسب موافقات العينة عمى الب
، أما المتوسط العاـ موافؽ بدرجة متوسطة( وتقديرىا ٜٖ.ٖ -ٜٙ.ٕ(؛ بيف )ٗٔ، ٓٔ

(، وتقع ىذه القيمة ٔٗ.ٖالموزوف عمى إجمالي عبارات ىذا المحور قد بمغت قيمتو )
. وتقديرىا موافؽ( في ضوء متوسط الوزف النسبي الفارؽ؛ ٕٓ.ٗ -ٓٗ.ٖفي الفئة )

اؾ موافقة بدرجة معقولة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا وىذا يعني أف ىن
 :ما يميالمجاؿ، وتشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى 
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 ( ؛ عف وجود ردات ٗٔ، ٓٔ، ٛ، ٚ، ٗ، ٔيعبر المتوسط الحسابي لمبنود رقـ)
فعؿ سموكية متوسطة المستوى تستتبع استخداـ معظـ األطفاؿ اليواتؼ الذكية 

حية وحواسيبيـ الخاصة مع ظيور اإلنترنت بالطبع، وقد تعزو أو األجيزة المو 
الباحثة ىذه النتيجة إلى أف خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ يعتبروف أف بعض 
؛ كما تدؿ عمييا  التبعات واآلثار السمبية الناتجة عف الَتَنمُّر اإللكترونيَّ

شعور بالضيؽ بعد ( والمتمثمة في )الٗٔ، ٓٔ، ٛ، ٚ، ٗ، ٔمتوسطات البنود )
تجنب التجمعات مف  -قضاء وقت معيف عمى الكمبيوتر أو األجيزة األخرى

تغير الشيية، وفي األغمب  -األقراف المحيطيف سواء في المدرسة أو النادي
مبلحظة محاوالت االبتعاد  -تكوف بفقداف الشيية لؤلطعمة التي كاف يفضميا
غمؽ الياتؼ لفترات طويمة خبلفا عف الكمبيوتر أو الياتؼ مصدر التوتر، مثؿ 

تجنب النقاش حوؿ األجيزة اإللكترونية واليواتؼ الذكية، سواء بالسمب  -لممعتاد
التعرض ألمراض نفسية وجسدية(؛ والتي مف شأنيا أف تكوف  -أو باإليجاب

مؤشرًا لمتنبؤ بسموؾ الضحايا ىى األقؿ حدوثًا واألقؿ تأثيرًا لدى الغالبية منيـ، 
 :سببيفتفسيره عمى أحد  وىذا يمكف

فبسبب تغافؿ البعض منيـ )المعمموف وخبراء اإلدارة واالستشارييف  أحدىماأما  .ٔ
وعدـ عمميـ ودرايتيـ بخفايا ىذه القضية وما يرافقيا مف انفعاالت  النفسييف(

وردود فعؿ مختمفة؛ وىذه النظرة ال تترؾ مجااًل لتصور كافة اآلثار النفسية 
( حينما ٕٛٔٓلمتََنمُّر؛ وىو ما أكدتو دراسة )أبو عصبة وأشقر، واالجتماعية 

أشارت إلى وجود انتشار واسع لظاىرة العنؼ الشبكي في أوساط األطفاؿ في 
المرحمة فوؽ االبتدائية إلى جانب عدـ إدراؾ المعمموف والمعممات لمدى خطورة 

عامؿ معيا غير ىذه الظاىرة، وأف تصورات المعمميف لمظاىرة ولقدرتيـ عمى الت
مبنية عمى معمومات وتعميمات لمتعامؿ الصحيح والفّعاؿ، وأف المعمميف يمقوف 
المسؤولية الكبيرة عمى المدرسة وعمى جياز التعميـ في التعامؿ مع الظاىرة، 

( التي أشارت إلى Kavuk, 2018(، كافوؾ )Young, 2017ودراسات يونغ )
وانعكاساتو وأف األكثرية تنظر إليو أف قميميف فقط يعوف أىمية ىذا الموضوع 

كنوع مف شقاوة األطفاؿ وشغب التبلميذ، وأضافت بأف ىذه اإلشكالية يجب 
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اعتبارىا مف أىـ األولويات ضمف اىتمامات اإلدارات المدرسية، وأف يدرؾ 
أقطاب العممية التربوية وأف يستوعبوا تمؾ المضار المتعمقة بظاىرة الَتَنمُّر 

 .وتعقيداتيا
ىو أف مثؿ ىذه األثار مف الممكف أف تحدث بشكؿ أقؿ وضوحًا مما  نييماوثا .ٕ

يجعميا غير معمنة لممعنييف، أو أف الضحايا يجيدوف إخفاء أذاىـ عف أعيف 
الكبار خاصة وأف حاالت الَتَنمُّر اإللكترونيَّ يصعب إدراكيا واكتشافيا بسبب 

بعيدًا عف أعيف ىؤالء السرية التي تحيط بيا؛ فيو ظاىرة ُتمارس بحذر شديد 
االختصاصييف؛ وىى ممارسة قد تمتد إلى خارج أسوار المدرسة، األمر الذي 
يجعؿ اآلباء والمعمموف والفريؽ اإلداري وال سيما ذوي الصمة بالموضوع غير 
مطمعيف عمى ىذه الظاىرة التي لـ تعد مجرد حديث عابر نسمعو في الشارع؛ بؿ 

ميمية، ومف ثـ تعرؼ أىـ السمات المميزة وصمت مداىا إلى مؤسساتنا التع
لؤلطفاؿ المتنمريف وضحاياىـ وكيفية تشخيصيا وعبلجيا، وىو ما أكدتو دراسة 

ضحايا  تداعيات( التي أشارت نتائجيا إلى أف Tosun, 2016طوسوف)
التي يمكف أف يتعرض ليا األطفاؿ بعضيا قد يكوف واضحًا لمعياف، ومف  الَتَنمُّر

 ,Mark)الممكف أف يكوف التََنمُّر بشكؿ غير مرئي وواضح، ودراسة مارؾ 
التي أشارت إلى أنو بعض األحياف ال يبوح الطفؿ بكؿ ما تعرض لو  (2019

بساطة ال يدرؾ أىمية ذلؾ، أو بسبب الخوؼ  مف إساءة عمى اإلنترنت ألنو بكؿ
وربما بدافع الخجؿ أو الحرج، أو أنو ال يريد أف يوصؼ بالضعؼ، كما أوضحت 

( أف الضحايا يحاولوف ببساطة تحمؿ Campbell, 2019نتائج لدراسة كامبؿ )
المأزؽ نتيجة لمموقؼ أو لتجنب الموقؼ؛ بسبب الخوؼ مف إلقاء المـو عمييـ 

ب الَتَنمُّر أو ألنيـ يعتقدوف أنو يجب أف يحموا المشكمة بأنفسيـ، أو بأنيـ ىـ سب
ربما استسبلـ الطفؿ وتوقعاتو المرتبطة بفاعمية تدخؿ الشخص البالغ، وربما 
العتقادىـ بأنو في حالة إخبار الوالديف أو المسؤوليف في المدرسة المستقويف 

أف تؤخذ منيـ ىواتفيـ أو سيكونوف أكثر سوءًا في تعامميـ معيـ، والتخوؼ مف 
 أجيزتيـ األخرى أو ُيحرموف مف استخداـ اإلنترنت.

https://www.ncab.org.au/bullying-advice/bullying-for-parents/types-of-bullying/
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 ( ؛ فقد جاءت تسعة بنود في مرتبة متقدمة قياسًا ٙوكما ورد بالجدوؿ رقـ)
(، إذ ٘ٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٜ، ٙ، ٘، ٖ، ٕبالمتوسط الكمي، وىي البنود رقـ )

المتوسط العاـ  (؛ أمإٚ.ٖ -ٛٗ.ٖتراوحت متوسطاتيا الحسابية ما بيف )
( وتقع ىذه ٔٗ.ٖالموزوف عمى إجمالي عبارات ىذا المحور قد بمغت قيمتو )

( في ضوء متوسط الوزف النسبي الفارؽ؛ ٕٓ.ٗ -ٓٗ.ٖالقيمة في الفئة )
، وتعتبر درجة موافقة ضعيفة نسبيًا، وتعكس ىذه النتيجة درجة موافؽوتقديرىا 

وية ومعاونييـ بمبلمح المشكمة وأبعادىا اإلدراؾ السائدة لدى خبراء اإلدارة الترب
ومكامف خطورتيا مف وجية نظرىـ مف خبلؿ الخبرات والتجارب فى البيئة 
المحيطة، ويمكف تفسير االرتفاع الطفيؼ في المتوسطات الحسابية كما دلت 

( بأف سموكيات الطفؿ ضحية الَتَنمُّر اإللكترونيَّ ٙبيانات الجدوؿ السابؽ رقـ )
ما وقع ضمف حوادث َتَنمُّر وعنؼ في المدرسة تصؼ أحداثًا فعمية  وسماتو منيا

عايشيا أفراد الدراسة؛ األمر الذي أدى إلى أف جاءت استجابات خبراء اإلدارة 
التربوية ومعاونييـ عمى ىذه الفقرات بدرجة موافقة مقبولة نسبيًا مقارنة بمثيبلتيا 

ويو إلى أف ىذا االنطباع متوسطة، وىنا يجدر التن أوساط حسابية ممف حازت
يؤكد الحاجة إلى أىمية رفع الوعي المجتمعي في ىذا الموضوع وتدارؾ آثاره 
يبلئو أىمية كبيرة سواء كاف ذلؾ عمى مستوى صناع القرار والسياسات  السمبية وا 
أو عمى مستوى األخصائييف العامميف في الميداف؛ نظرًا إلى ما تخّمفو ظاىرة 

نيَّ مف مشكبلت نفسية وجسدية خطيرة عمى حاضر الطفؿ الَتَنمُّر اإللكترو 
ومستقبمو، وىذا يتفؽ مع ما تؤكده الدراسات التربوية الحديثة مثؿ دراسة )محمد، 

التقميدية أو  ( التي أشارت إلى أف الَتَنمُّر المباشر وغير المباشر بأشكالوٕٚٔٓ
الرقمية يوصؼ بأنو مشكمة ذات جوانب وأبعاد ومظاىر متعددة ومتنوعة؛ حيث 
ينتج عنيا الكثير مف اآلثار والنتائج النفسية واالجتماعية والتربوية السمبية، فيي 
تمثؿ مشكمة بالنسبة لمقائـ بالَتَنمُّر أو الطفؿ ضحية الَتَنمُّر أو عمى البيئة 

اإلضافة إلى أنيا ُتعد مشكمة تؤثر عمى التكيؼ النفسي العاـ المدرسية بأكمميا، ب
( أف قضية ميمة مثؿ ٕٛٔٓوالتربوي عمى وجو الخصوص، وأضاؼ )سالـ، 

الَتَنمُّر ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ استثناؤىا أو إىماليا كونيا مف القضايا 
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د توسع الحساسة التي تؤثر بشكؿ مباشر في الظروؼ المحيطة بالطفؿ، والتي ق
الفجوة بينو وبيف مجتمعو المدرسي إذا لـ يتـ التعامؿ معيا بمنيجية مدروسة 
وبحث ومعالجة مسبباتيا مف جذورىا عبر جمع البيانات حوليا وتقدير حجميا 
والتمكف مف تزويد صناع القرار التربوي بالبيانات التي تساعدىـ في اتخاذ 

( أف سموؾ الَتَنمُّر لو ٕ٘ٔٓ، القرارات الصائبة في ىذا الشأف، وذكر )حمدي
تأثيرات آنية تتمثؿ بالتأثيرات النفس جسدية والتحصيمية، باإلضافة لآلثار النفسية 
واالجتماعية والتي تبدو مف خبلؿ إيذاء النفس أو التفكير  في االنتحار 
واالضطرابات النفسية كالقمؽ واالكتئاب واإلحساس بالذنب وانخفاض احتراـ 

(، Chan, 2019تحصيؿ األكاديمي، وأكدا تشاف )الذات وضعؼ ال
( في ىذا اإلطار بأنو في عالـ باتت تسوده التكنولوجيا Fischer, 2019وفيشر)

وكؿ أطر اإلدارة والمسيريف عمى الخدمات  الرقمية شيئًا فشيئًا، أصبح المعمموف
المساندة يتحمموف مسؤولية مضاعفة تجاه ضرورة عدـ اإلغفاؿ عف مخاطرىا 

بيف لتحقيؽ التأثير المطموب عبر تحفيز  حدقة؛ وىذا يعني اتباع نيج استباقيالم
الميداف التربوي بمختمؼ عناصره، مف خبلؿ برامج وورش شاممة توضح الرؤية 
، ومف ثـ حفز  التربوية السديدة والشاممة في كؿ ما يتصؿ التََنمُّر اإللكترونيَّ

يجاد الحموؿ النافعة التي تخدـ الميداف، ال سيما المدرسيف، لتتبع مصدره وا  
 .العممية التعميمية ومعالجتيا قبؿ وصوليا لممراحؿ الدراسية األخرى

: كيؼ يتعامؿ خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ عمميًا في حاؿ العمـ التساؤؿ الثاني
 الَتَنمُّر عبر وسائؿ التقنية ضحية يكوف أو أف ُمتنمِّرًا إلكترونياً  بكوف الطفؿ نفسو

 الرقمية؟
لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري 

( ٚإضافة إلى الوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، ويتضح مف الجدوؿ رقـ )
 :كما يميفقرات االستبانة مرتبة حسب أىميتيا وفقا لممتوسط الحسابي لكؿ فقرة، 
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 (9جدوؿ )
واالنحرافات المعيارية والدرجة والترتيب الستجابات أفراد المتوسطات الحسابية 

 العينة عمى عبارات المحور الثاني
 

 ـ

عمميًا  تعامؿ خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ
 في حاؿ العمـ بكوف الطفؿ

أو  إلكترونياً  متنّمراً  نفسو
الَتَنمُّر عبر وسائؿ التقنية  ضحية يكوف أف

 الرقمية:

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي

 الرتبة

تشجيع الطفؿ عمى التعبير عف مشاكمو  9
واحتواءه وتعميمو كيفية حؿ المشكالت أو 

 المجوء لألسرة دوف خوؼ مف ردود الفعؿ.

9.99 9.99 99.9% 9 

في حاؿ أخبرني الطفؿ بأنو يتعرض لمَتَنمُّر  9
اإللكتروني، أقدـ الدعـ العاطفي والعممي لو 
وأجعمو يطمئف إلى أف إخباري باألمر كاف 

 تصرفًا سميمًا.

9.99 9.09 90% 9 

التنبيو عمى الطفؿ بعدـ نشر صوره الخاصة  9
وغيرىا مف المعمومات التي قد تسّيؿ تحديد 

حتى ال يتـ  اليوية الخاصة بو عمى االنترنت،
 .استغالليا مف قبؿ الُمَتَنمِّريف

9.99 9.99 99.9% 9 

لممختصيف وطمب مساعدتيـ إف المجوء  9
استدعى األمر ذلؾ، حفاظًا عمى التوازف 

 النفسي لمطفؿ.

9.99 9.90 99.9% 0 

إشعار الطفؿ بأنو غير مسئوؿ وغير مالـ  9
لتعرضو لمَتَنمُّر ، فالُمَتَنمِّر عادًة يختار 

  ضحيتو عشوائيًا.

9.99 9.99 99.9% 99 
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الَتَنمُّر التوضيح لمطفؿ بعدـ الرد فورًا عمى  9
الذي تعرض لو قبؿ أف يفكر ويستشير كبيرًا 
يثؽ بو مف األىؿ والراشديف، فقد يتمكف مف 

 احتواء الموضوع بشكؿ أفضؿ.

9.99 9.99 99.9% 99 

إشراؾ الطفؿ في أنشطة وبرامج ثقافية  9
واجتماعية ورياضية ىادفة لمنحو فرص 

 االتصاؿ االجتماعي اإليجابي البناء.

9.99 9.00 99% 9 

إكساب الطفؿ الثقة بالنفس والمرونة وكيؼ   9
يطور مياراتو االجتماعية ليقمؿ مف كونو 

 ىدفا سياًل لمُمَتَنمِّريف.

9.99 9.09 99.9% 9 

العمؿ بشكؿ متكامؿ بيف البيت والمدرسة في  0
حالة التأكد مف أف الطفؿ ُمَتَنمِّرًا أو ضحية 

 لمَتَنمُّر.

9.99 9.99 99.9% 9 

االحتفاظ بالرسائؿ النصية أو الصور أو   99
الفيديوىات التي يقـو الجناة بإرساليا حتى 

 .تكوف بمثابة دليؿ إثبات لمتعرض لمترىيب

9.99 9.99 99.9% 99 

في حالة عدـ التمكف مف معرفة األشخاص  99
القائميف بالَتَنمُّر يجب محاولة منعيـ مف 
إرساؿ رسائؿ مرة أخرى، وبخاصة أف معظـ 
األجيزة اإللكترونية بيا خاصية حظر لألشياء 

 .Blockغير المرغوب بيا 

9.99 9.99 99.9% 9 

فى بعض األحياف التي تكوف بيا تيديدات أو  99
مبالغ نقدية، أو تعرض فعمي ابتزاز لدفع 

لمعنؼ سأسعى إلى إبالغ الجيات الرسمية 
 .المسؤولة

9.99 9.99 99.9% 9 
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 9.99متوسط الوزف النسبي إلجمالي استجابات العينة لجميع عبارات المحور: 
( أف قيـ المتوسطات الموزونة لنسب ٚيتضح مف نتائج الجدوؿ رقـ )

، ٓٔ، ٙ، ٘، ٗموافقات أفراد العينة عمى عبارات المحور الثاني عمى البنود رقـ )
، كما تراوحت قيـ المتوسط موافؽ( وتقديرىا ٗٔ.ٗ -ٔ٘.ٖ( قد تراوحت ما بيف )ٔٔ

(؛ بيف ٕٔ، ٜ، ٛ، ٚ، ٖ، ٕ، ٔالموزوف لنسب موافقات العينة عمى البنود رقـ )
، أما المتوسط العاـ الموزوف عمى موافؽ بدرجة عالية( وتقديرىا ٜٖ.ٖ -ٜٙ.ٕ)

(، وتقع ىذه القيمة في الفئة ٚٔ.ٗإجمالي عبارات ىذا المحور قد بمغت قيمتو )
. وىذا يعني وتقديرىا موافؽ( في ضوء متوسط الوزف النسبي الفارؽ؛ ٕٓ.ٗ -ٓٗ.ٖ)

التربوية ومعاونييـ قد اتخذوا إجراءات استباقية فعمية لوقؼ الَتَنمُّر أف خبراء اإلدارة 
اإللكترونيَّ بداًل مف أف تنتظر أف يكوف ليا رد فعؿ بعد حدوث الواقعة، والنتائج 
الحالية تدؿ عمى أنيـ عمى دراية بالطرؽ الفعمية واألساليب الناجعة مف أجؿ ذلؾ، أو 

تطبيقيا وتوجيييا لما فيو مصمحة الطفؿ، ويعود ذلؾ أنيـ قد أبدوا الرغبة العالية في 
في رأى الباحثة إلى إدراؾ أفراد الدراسة أف ىذه الظاىرة تمثؿ إحدى المشكبلت 
التربوية النفسية التي تتطمب عبلجًا إرشاديًا متخصصًا مف جية؛ أو ربما إلدراكيـ 

حتـ ضرورة تفعيؿ طبيعة التغيرات والتحديات التي يمر بيا العصر الحالي والتي ت
في مواجية الَتَنمُّر الذي يحدث عمى الشبكة  دور مديري المدارس ومعاونييـ

( مف ٜٕٔٓالعنكبوتية مف جية أخرى، ويعضد ىذا التفسير ما جاء في دراسة )فرج، 
أنو يتميز عصرنا الحالي بالتعقيدات والتحديات التي أنتجتيا التغييرات العالمية في 

ونتيجة ليذه التغييرات كاف لزامًا عمى المؤسسات التعميمية  شتى مجاالت الحياة؛
مواجيتيا في بيئتيا الداخمية والخارجية، التي أصبحت تشكؿ ليا تحديات حقيقية 
يتحتـ عمييا مواجيتيا بأكثر الطرؽ فعالية، وىنا ترى الباحثة أىمية العمؿ عمى تعميـ 

تََنمُّر المتمثمة في البرامج عمى مستوى ثقافة االستفادة مف البرامج العالمية المضادة لم
المدرسة، واستراتيجيات عمى مستوى الفصؿ الدراسي، واستراتيجيات عمى المستوى 
الفردي، وذلؾ مف خبلؿ تأىيؿ المشرفيف التربوييف لمتعامؿ مع ظاىرة التََنمُّر 
اإللكترونيَّ بيف األطفاؿ بصورة تخصصية بداًل مف االجتيادات الشخصية، حتى 

وىذا  -جانب اْلُمْعَتِدٌي وجانب المعتدى عميو –يمكنيـ اتخاذ الحموؿ ليا في الجانبيف 
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(، و)أحاندو، ٕٚٔٓمثؿ دراسة )عبدالرحيـ،  الدراسات السابقة أيضًا بعض ما أقرتو
، كما دعا الختيار ٕٛٔٓ ( حيف دعا إلى التدخؿ المبكر لمتصدي لمتََنمُّر اإللكترونيَّ

الحمقة، أال وىي تدريب المعمميف واألخصائييف النفسييف عمى  أنسب طريقة لكسر ىذه
استخداـ اإلرشاد بالتدخبلت اإليجابية المعتمدة عمى القوة الشخصية في خفض التََنمُّر 

( التي أقرت بوجوب تنمية ٕٛٔٓاإللكترونيَّ ألطفاليـ بالمدارس، ودراسة )الشريؼ، 
ىرة الَتَنمُّر ميارات مديري المدارس في مجاؿ التعامؿ مع ظا

والتََنمُّر اإللكترونيَّ مف خبلؿ تكثيؼ الدورات التدريبية لممديريف في  التقميدي المدرسي
ىذا المجاؿ، وتفعيؿ دور القيادات التربوية العميا والوسطى في كبح جماح الَتَنمُّر مف 
ة خبلؿ إصدار الموائح والتعميمات الصارمة مع األخذ في االعتبار الجوانب النفسي

 والتربوية.
: كيؼ يمكف لمطفؿ أف يكوف مساندًا عمى غير قصد ليذا النوع مف التساؤؿ الثالث

  وجية نظر خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ؟ اإليذاء عبر شبكة اإلنترنت، مف
لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري 

( ٛقرة مف فقرات االستبانة، ويتضح مف الجدوؿ رقـ )إضافة إلى الوزف النسبي لكؿ ف
 :كما يميفقرات االستبانة مرتبة حسب أىميتيا وفقا لممتوسط الحسابي لكؿ فقرة، 

 (9جدوؿ )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والترتيب الستجابات أفراد 

 العينة عمى عبارات المحور الثالث
 

 ـ

يكوف مساندًا عمى غير  كيؼ يمكف لمطفؿ أف
قصد ليذا النوع مف اإليذاء عبر شبكة 

وجية نظر خبراء اإلدارة التربوية  اإلنترنت، مف
 ومعاونييـ:

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي

 الرتبة

يضع عالمة إعجاب عمى ما يحمؿ إساءة  9
                             ألحد. 

9.99 9.99 99.9% 9 
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يكتب أو تضع إشارة تؤخذ عمى أنيا تعميقًا  9
 مؤيدًا لما يحمؿ اإلساءة. 

9.99 9.90 90.9% 9 

يعيد إرساؿ ما يحمؿ إساءة ألحد حتى ولو كاف  9
 ذلؾ بقصد جيد.

9.99 9.90 99.9% 9 

يكوف ال مباليًا حيف تكوف شاىدًا عمى حديث  9
 بيف أفراد ويبدأ أحدىـ في الَتَنمُّر عمى آخر.

9.99 9.99 99.9% 9 

نشر محتوى عمى اإلنترنت مف الممكف أف  9
 يؤذي أحد.

9.99 9.99 99% 9 

الُمَتَنمِّريف فغالبًا ما سيكوف  أف ينضـ إلى شمة 9
 ضحيتيـ في ما بعد.

9.99 9.90 99.9% 9 

 9.99متوسط الوزف النسبي إلجمالي استجابات العينة لجميع عبارات المحور: 
( أف قيـ المتوسطات الموزونة لنسب موافقات ٛيتضح مف نتائج الجدوؿ رقـ ) 

( قد ٙ، ٘، ٖ، ٕ، ٔأفراد العينة عمى عبارات المحور الثالث عمى البنود رقـ )
، كما بمغت قيمة المتوسط الموزوف موافؽ( وتقديرىا ٖٛ.ٖ -ٔٗ.ٖتراوحت ما بيف )

، أما أوافؽ لحد ما( وتقديرىا ٛٔ.ٖ( )ٖلنسب موافقات العينة عمى البند رقـ )
(، ٛٗ.ٖالمتوسط العاـ الموزوف عمى إجمالي عبارات ىذا المحور قد بمغت قيمتو )

( في ضوء متوسط الوزف النسبي الفارؽ؛ ٕٓ.ٗ -ٓٗ.ٖوتقع ىذه القيمة في الفئة )
. وىو ما يعني وجود مستوى نسبي مقبوؿ مف موافقة أفراد العينة عمى وتقديرىا موافؽ

طفؿ في سنو المبكرة ال يتوقع منو أف يعرؼ استراتيجيات البحث في اإلنترنت، أف ال
فيو يستخدـ المغة الطبيعية في بحثو؛ وكنتيجة طبيعية لعدـ معرفتو باالستراتيجيات 
فبمجرد أف يكتب كممة واحدة أو كممات معينة ستظير لو اإلجابة في شكؿ غير 

بحاره في المو  اقع الكثيرة الماتحة التي يراىا محببة متوقع؛ وفي غمرة اندماجو وا 
وشائقة؛ يصادؼ الكثير مف المواقع التي تطمب منو أف يدلي بتعميقات مسيئة،أو 
كتابة الشائعات ونشرىا عبر مواقع اإلنترنت، أو نشر الصور المشينة عبر مواقع 
 التواصؿ االجتماعية، وىذا يتفؽ مع معظـ نتائج الدراسات السابقة؛ ومنيا ما ذىب

( بأنو في بعض Kyriacou, 2018(، كيرياكو )Martin, 2018إليو مارتف )
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عمى مواقع اإلنترنت  األحياف يتصرؼ اإلنساف مع الموضوعات التي ينشرىا الُمَتَنمِّر
ومساندتو في تحقيؽ أىدافو ولو حتى  بشكؿ خاطئ فيجعمو يساىـ في دعـ الُمَتَنمِّر

 :مثبلً دوف قصد مباشر؛ كأف يقـو 
  إعجاب عمى ما يحمؿ إساءة لآلخريف.وضع 
 .وضع عبلمة أو إشارة تدؿ عمى أنو مؤيدًا لما يحمؿ اإلساءة لمضحية 
 .إعادة إرساؿ ما يحمؿ اإلساءة ألي شخص آخر كاألخوة أو األصدقاء 
  أف يكوف ال مباليًا حيف يكوف شاىدًا عمى حديث بيف أشخاص ويبدأ

 أحدىـ بالَتَنمُّر عمى اآلخر.

رشادية البد لخبراء اإلدراة  وعميو يمكف القوؿ بأف ليذه النتائج تضمينات تربوية وا 
التربوية ومعاونييـ مف أخذىا باالعتبار عند تصدييـ لمشكمة التََنمُّر أو االستقواء 
عبر اإلنترنت، وتبقى اإلشكالية إذف متمركزة عمى تمكيف األطفاؿ مف حسف 

عوامؿ الخطر والزلؿ في استخداميا، االستخداـ ليذه الوسائط وتحصيف األطفاؿ ضد 
أما التردي في سوء االستخداـ أو عبث االستخداـ ليذه الوسائط فمرده إلى 
"االستيداؼ" الحتماالت التعرض لمخطر لؤلطفاؿ غير المحصنيف ضد آفات 
االستخداـ غير الواعي وغير المسئوؿ لتمؾ الوسائط؛ وُيعزى ذلؾ إلى نقص كفاياتيـ 

يارات الضبط الذاتي والتوجيو الذاتي المسئوؿ، وتمؾ قضايا الشخصية وقصور م
رئيسية لمتعميـ والتثقيؼ والتدريب والتوجيو؛ ينبغي التركيز عمييا في تفعيؿ وترشيد 
؛ ويتحقؽ بتكاتؼ وتضافر  مشاركات األطفاؿ باستخداـ وسائط التواصؿ اإللكترونيَّ

ف أيضًا مف نتائج الدراسات السابقة جيود اإلدارييف والمعمميف وأولياء األمور، كما تبي
(؛ وجميعيا أكدت إلى جانب نتائج ٕٚٔٓ(، )سميماف، ٕٚٔٓكدراسة )إبراىيـ، 

الدراسة الحالية عمى أف البرامج الرقابية ليست ىي الحؿ القاطع لمحماية مف أخطار 
اإلنترنت، ذلؾ ألنو ربما يذىب طفؿ إلى منزؿ صديؽ لو ال يعتمد عمى البرامج 

ية؛ ىنا سينسى ىذا الطفؿ الممنوع ويقع في المحظور؛ إذف التقنية والبرامج الرقاب
الرقابية ليست ىما الحؿ، إف الحؿ يكمف في الحوار اليادئ والمفتوح والتنبيو عمى 
المخاطر وتعميـ األبناء ثقافة وآداب استخداـ شبكة اإلنترنت واالبتعاد عف األلفاظ 
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ألدب والمياقة والقيـ االجتماعية السائدة في التعامؿ المسيئة والذـ والسباب والتحمي با
 مع الغير عمى شبكة اإلنترنت.

: ما ىى أكثر التحديات التي يعتقد خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ التساؤؿ الرابع
بأنيا تواجو الطفؿ ضحية الَتَنمُّر اإللكتروني  والمضايقات الرقمية عبر الشبكة 

 العنكبوتية؟
عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لئلجابة 

( ٜإضافة إلى الوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، ويتضح مف الجدوؿ رقـ )
 :كما يميفقرات االستبانة مرتبة حسب أىميتيا وفقا لممتوسط الحسابي لكؿ فقرة، 

 (0جدوؿ )
ارية والدرجة والترتيب الستجابات أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

 العينة عمى عبارات المحور الرابع
 

 ـ

أكثر التحديات التي يعتقد خبراء اإلدارة التربوية 
ومعاونييـ بأنيا تواجو الطفؿ ضحية الَتَنمُّر 
اإللكتروني  والمضايقات الرقمية عبر الشبكة 

 العنكبوتية:

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

زف الو 
 النسبي

 الرتبة

الخوؼ مف اإلفصاح لكيال ُتخمؽ مشاكؿ  9
 إضافية.

9.99 9.99 99.9% 9 

دارة المدرسة ال  معظـ اآلباء أو المعمميف 9 وا 
 .الَتَنمُّريعرفوف ما يدور بحياة األطفاؿ مف 

9.99 9.99 99% 9 

ربما يكوف موقؼ بعض اآلباء  9
عند  ومقدمي الرعاية سمبيًا أو قاسياً  والمعمميف
 معرفتيـ.

9.99 9.99 99.9% 9 

قمؽ األطفاؿ مف أف تؤخذ منيـ اليواتؼ أو  9
األجيزة األخرى أو يحرموف مف استخداـ 

 اإلنترنت.

9.99 9.99 99.9% 9 
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أو الييئات  اعتقاد األطفاؿ بأف المعمميف 9
اإلدارية أو أولياء األمور عاجزوف عف القياـ 

 بشيء لمساندتيـ.

9.99 9.99 99.9% 9 

عدـ التسبب في دخوؿ أولياء أمور األطفاؿ في  9
 مشكالت تسبب ليـ القمؽ واألذى.

9.90 9.99 90.9% 9 

 9.99متوسط الوزف النسبي إلجمالي استجابات العينة لجميع عبارات المحور: 
( أف قيـ المتوسطات الموزونة لنسب ٜيتضح مف نتائج الجدوؿ رقـ )

( ٙ، ٗ، ٖ، ٕ، ٔموافقات أفراد العينة عمى عبارات المحور الرابع عمى البنود رقـ )
، كما بمغت قيمة المتوسط موافؽ( وتقديرىا ٙٔ.ٗ -ٜٗ.ٖقد تراوحت ما بيف )

؛ أوافؽ لحد ما( وتقديرىا ٖٕ.ٖ( )٘الموزوف لنسب موافقات العينة عمى البند رقـ )
وىذا يعني أنو لدى بعض المبحوثيف تحفظ حوؿ عبارة "اعتقاد األطفاؿ بأف 

أو الييئات اإلدارية أو أولياء األمور عاجزوف عف القياـ بشيء لمساندتيـ"؛  المعمميف
كما ويمكف تفسير ذلؾ لثقة  المدراء ومعاونييـ بأنفسيـ فيما يتعمؽ بأدوراىـ إزاء 

كافحة الجرائـ اإللكترونية ومحاوالتيـ الحد منيا بيف األطفاؿ، أما المتوسط تعزيز م
(، وتقع ىذه ٚٚ.ٖالعاـ الموزوف عمى إجمالي عبارات ىذا المحور قد بمغت قيمتو )

وتقديرىا ( في ضوء متوسط الوزف النسبي الفارؽ؛ ٕٓ.ٗ -ٓٗ.ٖالقيمة في الفئة )
ات التي يمكف أف تواجو الطفؿ ضحية . ويتضح مف ىذه المؤشرات أف التحديموافؽ

الَتَنمُّر اإللكترونيَّ والمضايقات الرقمية عبر الشبكة العنكبوتية؛ يتـ إعطاؤىا أىمية 
قصوى مف قبؿ خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ، وترى الباحثة في تفسير ذلؾ مؤشرًا 

أنفسيـ لمواجية لوجود ضعؼ لمممارسات اإلدارية مف قبؿ مديري المدارس والمعمميف 
، والتي قد يكوف ليا  بعض السموكيات المنحرفة والتي مف بينيا الَتَنمُّر اإللكترونيَّ
الدور األساسي في ظيور تمؾ التحديات؛ حيث يتـ التركيز عمى األساليب التقميدية 
في مواجية ىذه الظاىرة رغـ خطورتيا مثؿ تأنيب الُمتََنمِّريف أو ضحاياىـ واستدعاء 

األمور والفصؿ المؤقت مف المدرسة، األمر الذي يترتب عميو تردد ضحايا  أولياء
الَتَنمُّر في إخبار البالغيف عّما يتعّرضوف لو، بسبب الشعور بالخوؼ والخجؿ، أو 
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خشية ردة فعؿ األىؿ أو السمطات المدرسية التي قد تكوف الغضب وخيبة األمؿ 
، وتحميؿ الطفؿ مسؤولية وقوعو ضحية ىذ ا الفعؿ؛ بضعفو وعدـ قدرتو عمى والمـو

الدفاع عف نفسو، أو قيامو بفعؿ ُيغضب الشخص الُمتََنمِّر، وىنا تود الباحثة اإلشارة 
مف اآلباء  ال يشعر الكثير ( التي أوضحت أنو ربماZhao, 2019)إلى دراسة تشاو 

واألميات أو حتى مف المسئوليف التربوييف في المدارس بمدى المشكمة التي يقع فييا 
أبناؤىـ أو طبلبيـ كضحايا الَتَنمُّر اإللكترونيَّ إال بعد فترة طويمة نسبيًا، وذلؾ كنتيجة 

رىاب مادي أو معنوي ال يسمح ليـ حتى  لوقوع ىؤالء األبناء تحت ضغط شديد وا 
بمجرد إظيار الشكوى أو إعبلف ما يتعرضوف لو مف األذى؛ حيث تكمف الخطورة في 
ظؿ افتقاد الطفؿ لمثقة بوالديو أو بمدرسيو، كذلؾ كشفت دراسة أوستراندر 

(Ostrander, 2018 عف أف الطفؿ ضحية التََنمُّر اإللكترونيَّ يتصنع ويحاوؿ )
ويو؛ فقد يظف أف ما يحدث خطأه أو يعيبو أو يخشى أف تتدخؿ إخفاء الحقيقة عف ذ

أسرتو بطريقة ما فيزداد األمر سوءًا، وتمحؽ ىذه الوضعيات أضرارًا كبيرة باألطفاؿ 
الضحايا، فقد ُيصابوف باالكتئاب الحاد وفقداف الثقة في النفس، إذ يضطر كثير منيـ 

ض لمتوبيخ، وأشارا )عمي أو التعر  لمبلزمة الصمت خوفًا مف االنتقاـ منيـ
( بأنو لكي تنجح المؤسسة التعميمية في رسالتيا المجتمعية البد ٕٚٔٓوعبدالحميد، 

ليا أف تعمؿ وفؽ منيجية وخطة لترجمة رسالتيا ورؤيتيا، مف حيث إيصاؿ الرسالة 
دارييف،  والرؤية واألىداؼ العامة التي تسعى إلييا إلى جميع منسوبييا مف معمميف وا 

سنى ليـ الحصوؿ عمى أفضؿ مساعدة لمخروج بأطفاليـ مف أضرار التََنمُّر حتى يت
وىذا لف يتـ إال بنيج كؿ مدرسة لمقاربة عبلجية منسجمة مع ثقافتيا  الرقمي وتبعاتو،

 المدرسية والمحيط االجتماعي لمنتسبييا. 
الُمتنمِّروف إليذاء : ما أبرز ىجمات الَتَنمُّر الرقمّية التي يَشن يا التساؤؿ الخامس

وجية نظر خبراء  ضحاياىـ مف األطفاؿ والُقّصر بطريقة متعمدة ومتكررة، مف
 اإلدارة التربوية ومعاونييـ؟

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري 
إضافة إلى الوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، ويتضح مف الجدوؿ رقـ 

 ( فقرات االستبانة مرتبة حسب أىميتيا وفقا لممتوسط الحسابي لكؿ فقرة،ٓٔ)
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 :كما يمي 
 (99جدوؿ )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والترتيب الستجابات أفراد 
 العينة عمى عبارات المحور الخامس

 

 ـ
أبرز ىجمات الَتَنمُّر التي يستخدميا الُمتنمِّروف 

 ياىـ مف األطفاؿ والُقّصر:إليذاء ضحا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي

 الرتبة

اإلىانة والتحقير والمضايقات لمطفؿ )مثاًل  9
يرسؿ شخص ما تعميقات ميينة مثؿ: ال أحد 

 يحبؾ، أنت إنساف فاشؿ......  (.

9.99 9.99 99.9% 9 

 العزلة والتيميش واإلقصاء لمطفؿ مثاًل )يقـو 9
شخص بعزؿ الطفؿ وتيميشو أو طرده مف 
نشاط أو مجموعة ينتمي إلييا الطفؿ إلكترونيًا 
ويقوؿ بأنو استثنى الطفؿ ألنو ال يرغب 

  بوجوده ألنو ممؿ ووجوده غير ميـ(.

9.99 9.99 99.9% 9.9 

التيديد واالبتزاز والخداع )كأف ييدد شخص ما  9
الطفؿ بمعمومة أو صورة يعرفيا عنو تتعمؽ 
بشيء يخاؼ أف يعرفو الوالديف، أو ولي 

 األمر(.  

9.09 9.99 99% 9 

التيديد الذي يأخذ أشكااًل أكثر جدية )كأف  9
يقوؿ شخص ما لمطفؿ بأنو سوؼ يأتي لمنزلو 

   ويؤذيو أو يؤذي أفراد عائمتو(.

9.99 9.99 99% 9 

التيديد بقصد االبتزاز )كأف يستخدـ ما يمتمؾ  9
ضد الطفؿ كي يرضخ لو ويفعؿ ما يقولو لو 

 حتى ولـ يكف يريد أف يفعمو(. 

9.99 9.99 99% 9 
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انتحاؿ الشخصية )كأف يقـو شخص ما بسرقة  9
الرقـ السري لمبريد اإللكتروني أو حساب موقع 
التواصؿ االجتماعي التابع لمطفؿ، أو يأخذ 
الياتؼ المحموؿ بغفمة منو ويقـو بإرساؿ 
رسائؿ نصية مسيئة أو صور غير الئقة مف 

 عمى الحساب الخاص بالطفؿ(.  

9.99 9.99 99.9% 9.9 

فشاء الخصوصيات، حيث يشوه التشيير  9 وا 
شخص ما سمعة الطفؿ أو صورتو أماـ 
األخريف بما يسيء إليو أو يقمؿ مف قيمتو أو 
يؤثر عمى عالقاتو )كأف يقـو بإرساؿ معمومات 
أو صور حقيقية أو مفبركة ميينة لمطفؿ عمى 
مواقع التواصؿ االجتماعي والواتس آب، أو 

ذلؾ يفضح عمؿ غير الئؽ قاـ بو الطفؿ ، و 
عبر نشره بوسائؿ مختمفة بحيث يستطيع أف 

 يطمع عميو مف يعرفو ومف ال يعرفو(.

9.09 9.90 99.9% 9 

 9.99متوسط الوزف النسبي إلجمالي استجابات العينة لجميع عبارات المحور: 

( أف قيـ المتوسطات الموزونة لنسب ٓٔيتضح مف نتائج الجدوؿ رقـ )
موافقات أفراد العينة عمى عبارات المحور الخامس عمى جميع البنود قد تراوحت ما 

، أما المتوسط العاـ الموزوف عمى إجمالي موافؽ( وتقديرىا ٜٗ.ٖ -ٚٙ.ٖبيف )
 -ٓٗ.ٖلقيمة في الفئة )(، وتقع ىذه اٛٚ.ٖعبارات ىذا المحور قد بمغت قيمتو )

. بما يفيد بأف ىناؾ وتقديرىا موافؽ( في ضوء متوسط الوزف النسبي الفارؽ؛ ٕٓ.ٗ
لو أساليب عديدة منيا الرسائؿ إجماعًا بيف المبحوثيف عمى اعتبار التََنمُّر اإللكترونيَّ 

الميينة العدائية والصور المعدلة التي تستخدـ ألغراض ابتزازية أو مثؿ انتحاؿ 
شخصيات مختمفة عبر حسابات مواقع التواصؿ االجتماعي، كما يتـ التواصؿ مع 
الضحية مف خبلؿ اليوية المزورة أو نشر االشاعات التي قد تمس بسمعة أو صورة 
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الشخص المستيدؼ، والنتيجة الحالية قد ُتعزى إلى انطبلؽ أفراد الدراسة مف الواقع 
قيف يستخدموف اإلنترنت بشكؿ يومي، وأف الُمعاش والمتمثؿ في أف األطفاؿ والمراى

ىذا االستخداـ في تزايد مستمر لمتواصؿ اجتماعيًا بآقرانيـ؛ وأف ىذا التواصؿ ال يتـ 
بشكؿ إيجابي دائمًا؛ إذ يتعرض طمبة المدارس الذيف يستخدموف االتصاؿ 

ي االنفعاالت السمبية التليجمات شخصية وتحرش بشكؿ يومي، ويتـ نقؿ  اإللكترونيَّ 
يحمميا األطفاؿ والمراىقيف نتيجة التََنمُّر اإللكترونيَّ إلى المدرسة، ويعاني المعمموف 
والمديروف مف ىذه اآلثار، مما يعني أف مجتمع الدراسة قد تأثر بشكؿ انعكس عمى 
وعييـ بمبلمح المشكمة وأبعادىا ومكامف خطورتيا مف وجية نظرىـ، حيث أنيـ 

كؿ مباشر عمى أرض الواقع، وبالتالي فيـ يكونوف أكثر يتعامموف مع ىذه الظاىرة بش
وجرائـ السب والقذؼ  إدراكًا ألبعاد سموكيات البمطجة اإللكترونية وتجارب اإليذاء

وتشويو السمعة؛ التي ُتستخدـ مع المعمميف وأيضًا بيف األطفاؿ أنفسيـ، وىذا 
الحاصمة في اإللكترونيَّ التفسير يعضده عدد مف األدلة حوؿ حاالت التنمر 

المدارس حسبما ورد في بعض الدراسات السابقة ذات الصمة، حيث يشير روياـ 
(Rüyam, 2019 في ىذا السياؽ إلى أنو قد تـ إنشاء مجموعة عمى الفيس بوؾ )

خاصة بطبلب المدرسة ليكتب التبلميذ عف تجاربيـ بالمدرسة وذكرياتيـ، لكف تـ 
بؿ مجموعة مف الطبلب بطريقة غير الئقة مف وجية استخداـ ىذا الجروب مف ق

نظر المدرسة، حيث تـ استغبللو لنشر صور المعمميف والتعميؽ عمى ىذه الصور 
 Delتعميقات ساخرة وكذلؾ ذـ أنظمة المدرسة، وفي اإلطار نفسو يذكر ديؿ ري )

Rey, 2018 ختراؽ في المدارس وىو االالَتَنمُّر اإللكترونيَّ ( شكؿ آخر مف أشكاؿ
، ويتـ ذلؾ مف خبلؿ سرقة كممة ”التيكير“أو ما يطمؽ عميو في المغة الدارجة اسـ 

السر الخاصو بشخص والدخوؿ عمى حسابو وسرقة صوره ثـ تركيب ىذه الصور 
عمى أخرى تكوف عادة غير الئقة، وتبدو اآلثار السمبية الستخداـ اإلنترنت واضحة 

التي يتعرض ليا " "Cyber bullyingية اإللكترونفيما ُيعرؼ بظاىرة البمطجة 
اإللكترونيَّ األطفاؿ عبر اليواتؼ النقالة وكاميرات اليواتؼ والرسائؿ النصية والبريد 

وغرؼ الدردشة، حيث تكشؼ نتائج بعض الدراسات المسحية لتمؾ الظاىرة عف تزايد 
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لخط لؤلطفاؿ ووقوع األطفاؿ ضحايا لمبمطجة عمى ا معدالت اإليذاء أو التيديد
victimization" online ،" موضحة أف سموؾ اإليذاء في الَتَنمُّر اإللكترونيَّ قد

، Online Harassmentاإللكترونيَّ ، التحرش Flamingتضمف: اإلشعاؿ 
،  denigration، التحقير والسخرية Cyber Stalkingالمطاردة اإللكترونية 

، إفشاء األسرار  impersonation، انتحاؿ الشخصية Trickeryالخداع 
Disclosure of secrets اإلقصاء أو االستبعاد ،  Exclusion وىو ما انتيت ؛
(، )األمير وحساـ، ٕٚٔٓ، )عمي، (DePaolis, 2015إليو دراسات ديبوليس )

 (.ٕٛٔٓ(، )رشيد، ٕٚٔٓ

: ما ىى نقاط القوة التي يستند عمييا مقترفوا الَتَنمُّر اإللكتروني  التساؤؿ السادس
باستقوائيـ عمى الطرؼ اآلخر مف صغار السف، مف وجية نظر خبراء اإلدارة 

 التربوية ومعاونييـ؟

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري 
إضافة إلى الوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، ويتضح مف الجدوؿ رقـ 

كما أىميتيا وفقا لممتوسط الحسابي لكؿ فقرة،  ( فقرات االستبانة مرتبة حسبٔٔ)
 :يمي
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 (99جدوؿ )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والترتيب الستجابات أفراد 

 العينة عمى عبارات المحور السادس
 

 ـ
نقاط القوة التي يستند عمييا الُمَتَنمِّر باستقوائو 

 عمى اآلخر مف صغار السف:
المتوسط 
 يالحساب

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي

 الرتبة

9 

عمييـ؛ كوجود  ضعؼ األشخاص الذيف يتنم ر
أخطاء يعرفيا ىو عنيـ، أو امتالكو لصور أو 
فيديو ألشياء وأحداث فاضحة لألشخاص 

 اآلخريف.

9.09 9.90 99.9% 9 

9 
يوجد أفراد يتفاعموف معو وربما يساندونو فيما 
يفعؿ وذلؾ بإعادة النشر ووضع عالمات 

        اإلعجاب عمى ما ُينشر ضد الضحية.  
9.99 9.99 99.9% 9 

9 
ضعؼ القوانيف الواضحة التي تتعامؿ مع 
 الَتَنمُّر، وقدرة الُمَتَنمِّر عمى اإلفالت مف العقاب.

9.99 9.90 99% 9 

9 
عدـ تفيـ كؿ مف األسرة والمدرسة ووسائؿ 
اإلعالـ لخطورة الَتَنمُّر اإللكتروني  ونتائجو 

 السمبية عمى الشخصية الضحية.
9.99 9.90 99.9% 9 

 9 %99.9 9.99 9.09 تعقيد عمميات الشكاوى والمقاضاة.                                       9

9 
استخداـ حسابات وىمية ليس مف السيؿ إثبات 

 صحتيا.      
9.99 9.99 99.9% 9 

9 
قمة الدعـ الذي مف الممكف أف يحصؿ عميو 

 الشخص الضحية.
9.99 9.99 99% 9 

 9.90إلجمالي استجابات العينة لجميع عبارات المحور: متوسط الوزف النسبي 
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( أف قيـ المتوسطات الموزونة لنسب ٔٔيتضح مف نتائج الجدوؿ رقـ )  
 -٘٘.ٖموافقات أفراد العينة عمى جميع عبارات المحور السادس قد تراوحت ما بيف )

، أما المتوسط العاـ الموزوف عمى إجمالي عبارات ىذا موافؽ( وتقديرىا ٗٔ.ٗ
( في ٕٓ.ٗ -ٓٗ.ٖ(، وتقع ىذه القيمة في الفئة )ٜٛ.ٖالمحور قد بمغت قيمتو )

، ولعؿ ىذه النتيجة طبيعية موافؽضوء متوسط الوزف النسبي الفارؽ؛ وتقديرىا 
األمف  وصحية في النظرة إلى تفعيؿ قوانيف حماية الشبكات اإللكترونية لتفعيؿ

اإللكتروني، وربما يكوف األمر مرتبط باعتقاد أفراد عينة الدراسة مف خبراء اإلدارة 
التربوية ومعاونييـ بوجود نظاـ مدرسي ضعيفًا في اإلدارة والمتابعة وميمبًل في القياـ 
بأدواره التربوية، إما ألف عدد الطبلب الكبير يفوؽ قدرة المسئوليف عمى السيطرة 

ـ قدرة المسئوليف والمعمميف إدراؾ المشاكؿ التي تحيط بطبلبيـ أو عمييـ، أو عد
تنتشر بينيـ؛ فتظير اإلساءات واالعتداءات ويفمت الُمَتَنمٌِّروف مف العقاب، األمر 
الذي يعكس حالة مزمنة وواقعًا تربويًا متأزمًا؛ وىذا ما بدا جميًا في دراسات كبل مف 

( الذيف ٕٛٔٓ(، و)المحياني، ٕٛٔٓ(، و)يونس وآخراف، ٕٚٔٓ)المصطفى، 
توصموا إلى أف أنظمة المدارس تواجو أعباء ضخمة عند تطبيؽ سياسة واضحة 
تساىـ في حماية الطفؿ والمراىؽ وتقّمص أسباب وقوعيما ضحّيتي التََنمُّر 
، ُيضاؼ إلى ذلؾ أف وسائؿ االتصاؿ الحديثة قد سيمت التََنمُّر الرقمي  اإللكترونيَّ

قت مضى، ومكنت الُمَتَنمِّريف مف التخفي وجعمتيـ يمارسوف التََنمُّر أكثر مف أي و 
بعيدًا عف المبلحقة القانونية لسموكيـ؛ فضبًل عف التواصؿ دوف التحقؽ مف اليوية 
الحقيقية ليـ؛ أو التحقؽ مف العمر، ىذا باإلضافة إلى ممارسة الَتَنمُّر بعيدًا عف 

رة لو حدث مثؿ ىذا السموؾ أمامو، إضافة الطرؼ اآلخر الذي يمكف أف ينتقـ مباش
إلى أف ال تتوافر لدى خبرات أف أية حادثة قضائية حقيقية تشير إلى أف انتحاؿ 
الشخصيات إلكترونيًا أو التيجـ عمى شخص باسـ مستعار يستوجب إجراءات قانونية 

 مدرسية أو حتى إجراءات قضائية.
آراء أفراد الدراسة حوؿ الخمؿ  وتشير التكرارات والنسب السابقة إلى اتفاؽ  

التشريعي في حماية الخصوصية؛ وبخاصة أف أغمبيا ال زالت قيد البحث أو أنيا 
مشاريع قانوف فقط، وترى الباحثة أف ىذه النتيجة تدعـ رؤية عموـ خبراء اإلدارة 
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ظؿ في  التربوية ومعاونييـ لطبيعة الَتَنمُّر اإللكترونيَّ بأنو جريمة بدوف أدلة واضحة
بعد أف  -إدارؾ مجرمو اإلنترنت واستغبلىـ جيؿ الضحايا لبعض األمور التكنولوجية

تراجع دور األسرة والمدرسة في وضع الخطط والتنفيذ والرقابة عمى برامج الوقاية 
فضبًل عف شدة الشعور  -األولية التي تستيدؼ األطفاؿ في األسرة والمدرسة

ا؛ فالمجرموف وقراصنة اإلنترنت يستغموف بدىاء بتعقيدات القوانيف واألحكاـ واختبلفي
ىذه الثغرة القانونية المتمثمة باالختبلفات اإلجرائية والقانونية فيما يتعمؽ بتجريـ 
االختراؽ الرقمي غير المشروع ما يجعؿ ميمة محاربة الجرائـ صعبة لمغاية، 

( Smit, 2015العديد مف الدراسات، ومنيا دراسة سميت )  توديأ يذلا رألما وىو
( التي جاءت نتائجيا تؤكد عف ما يجده القراصنة Crawford, 2017وكروفورد )

والمخترقوف مف سيولة في الوصوؿ إلى ممفات األطفاؿ وىوياتيـ التي قد ال تكوف 
محمية عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي ومنتديات األلعاب، كما أنيـ أكثر عرضة 

التيديدات بما في ذلؾ فقداف الخصوصية،  لممعاناة مف األضرار الناتجة عف ىذه
وذلؾ ألنيـ أقؿ إدراكًا لممخاطر القابعة مف ورائيا، إضافة إلى أف الكثيريف منيـ 
يفتقروف إلى الميارات الرقمية، والقدرات الحيوية لقياس مدى سبلمة ومصداقية 

ر إلكترونيًا المحتوى والعبلقات التي يتعرضوف ليا عمى اإلنترنت، مما يمكف الُمتََنمِّ 
مف إلحاؽ اآلذى المتكرر بالضحايا ونشر ما يؤذييـ نفسيًا واجتماعيًا عبر وسائؿ 
اإلعبلـ اإللكترونية؛ ولكف مف دوف أف يشعر بمعاناتيـ أحد، بعيدًا عف نظر الكبار 

 والمسؤوليف واألمف.
ء لإلصالح المتمركز حوؿ المدرسة وفؽ آرا : ما اآلليات المقترحةالتساؤؿ السابع

خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ؛ لدعـ السموؾ الرقمي المقبوؿ وباألخص بيف 
األطفاؿ؛ وحمايتيـ مف أشكاؿ العنؼ المرتبط باإلنترنت واالتصاالت وتكنولوجيا 

؟  المعمومات بما في ذلؾ الَتَنمُّر اإللكتروني 
ياري لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المع

إضافة إلى الوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، ويتضح مف الجدوؿ رقـ 
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كما ( فقرات االستبانة مرتبة حسب أىميتيا وفقا لممتوسط الحسابي لكؿ فقرة، ٕٔ)
 :يمي

 (99جدوؿ )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والترتيب الستجابات أفراد 

 رات المحور السابعالعينة عمى عبا
 

 ـ

لإلصالح المتمركز حوؿ  اآلليات المقترحة
المدرسة وفؽ آراء خبراء اإلدارة التربوية 
ومعاونييـ؛ لدعـ السموؾ الرقمي المقبوؿ 

 وباألخص بيف األطفاؿ:

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي

 الرتبة

9 

 تفعيؿ الدور التربوي لمجالس اآلباء واألميات
ومقدمي الرعاية والجيات المجتمعية ذات 
الصمة دعمًا وتوثيقًا لألىمية التربوية لربط 
المدرسة بالبيت والمجتمع، ودراسة حاالت 
السموؾ االستقوائي الذي يحدث بواسطة 
 األجيزة الرقمية واحتواء ىذه الحاالت وعالجيا.

9.99 9.99 99.9% 9.9 

9 

حالة اإلساءة اتخاذ إجراءات قانونية فورية في 
أو التيديدات المباشرة والمتكررة والسعي وراء 
حؽ الطفؿ مف خالؿ شرطة اإلنترنت عمى 
سبيؿ المثاؿ أو مف خالؿ نجدة الطفؿ بمصر 

 .99999عمى رقـ 

9.99 9.00 99.9% 9 
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9 

تنظيـ حمالت توعية )مف خالؿ تكثيؼ الندوات 
والممتقيات واألياـ الدراسية( لمستعممي الوسائط 

أولياء  -المعمميف -اإللكترونية )الطالب
األمور(، وتعريفيـ بحجـ الخطورة التي 
تترصدىـ في حالة عدـ اتخاذ االحتياطات 

 الوقائية الالزمة عند استعماليـ ليا. 

9.99 9.99 99% 9 

9 

إنشاء نواة لألمف المدرسي تضـ عامميف أكفاء 
؛ بحيث تتولى  وميرة لمكافحة الَتَنمُّر اإللكتروني 
الواجبات األمنية واتخاذ التدابير الالزمة 
واستدعاء أولياء األمور بالتنسيؽ مع اإلدارة 

 في المدرسة.

9.99 9.99 99.9% 9.9 

9 

لمَتَنمُّر االستفادة مف البرامج العالمية المضادة 
اإللكتروني  بيف طالب المدارس. المتمثمة في 
البرامج عمى مستوى المدرسة، واستراتيجيات 
داخؿ الفصؿ الدراسي، واستراتيجيات عمى 
المستوى الفردي في تأىيؿ األطفاؿ والمشرفيف 

 التربوييف عمى السواء.

9.99 9.99 99.9% 9 

9 

إنشاء قاعدة بيانات عف الطمبة المستقويف 
الضحايا؛ ومتابعة ىذه الحاالت وتقديـ الخدمة و 

اإلرشادية ليـ بقصد العالج؛ وعمؿ اإلحصاءات 
البيانية لتحسف ىذه الحاالت واستجاباتيا 
العالجية ورصد الحوافز المادية والمعنوية ليذا 

 الغرض.

9.99 9.99 99% 9 

9 
وضع خطة لمتعامؿ مع حوادث البمطجة 

والعمؿ عمى  اإللكترونية بطريقة استباقية،
9.90 9.99 99.9% 9 



 نمر اإللكتروني التي يتعرض ليا بعض األطفاؿالتجرائـ 
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رساليا إلى جميع العامميف  تطويرىا باستمرار؛ وا 
 بالمدرسة، ومتابعة عممية تنفيذ سياستيا.

9 

توفير أنشطة طالبية متنوعة عمى مستوى 
المدرسة والفصوؿ الدراسية؛ بيدؼ تفريغ 
الطاقات الكامنة بداخؿ الطالب، والتي قد تكوف 

 سموكيات الَتَنمُّر.سببًا رئيسًا في حدوث 

9.90 9.09 90.9% 9 

 9.99متوسط الوزف النسبي إلجمالي استجابات العينة لجميع عبارات المحور: 
 

( أف قيـ المتوسطات الموزونة لنسب ٕٔيتضح مف نتائج الجدوؿ رقـ )
( ٛ، ٗ، ٖ، ٕ، ٔموافقات أفراد العينة عمى عبارات المحور السابع عمى البنود رقـ )

، كما تراوحت قيـ موافؽ بدرجة عالية( وتقديرىا ٜٗ.ٗ -ٕٓ.ٗقد تراوحت ما بيف )
 -٘ٓ.ٗ( بيف )ٚ، ٙ، ٘بنود رقـ )المتوسطات الموزونة لنسب موافقات العينة عمى ال

، أما المتوسط العاـ الموزوف عمى إجمالي عبارات ىذا موافؽ( وتقديرىا ٜٔ.ٗ
( في ضوء ٘ -ٕٓ.ٗ(، وتقع ىذه القيمة في الفئة )ٕٗ.ٗالمحور قد بمغت قيمتو )

، وىذا يعني أف ىناؾ تأييدًا وتقديرىا موافؽ بدرجة عاليةمتوسط الوزف النسبي الفارؽ؛ 
لئلصبلح المتمركز حوؿ  ة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى اآلليات المقترحةبدرج

المدرسة؛ لدعـ السموؾ الرقمي المقبوؿ وباألخص بيف األطفاؿ، األمر الذي تفسره 
الباحثة بعمؽ إحساس أفراد عينة الدراسة بأىمية اتخاذ اإلجراءات الوقائية والتوجييية 

مف حاالت السموؾ االستقوائي الذي يحدث بواسطة واالستباقية والعبلجية التي تحد 
األجيزة الرقمية؛ وحاجاتيـ الكبيرة لتوافر متطمبات حماية األطفاؿ عمى اإلنترنت في 
الميداف التربوي، وحماسيـ لتحقيؽ رؤية مدرسة المستقبؿ بأبعادىا التنموية لضماف 

ز بشكؿ خاص عمى تجربة رقمية إيجابية ومثرية لؤلطفاؿ والتي تنطوي عمى التركي
األطفاؿ األكثر احتياجًا، الذيف قد يكونوا األقؿ فيمًا لممخاطر عمى اإلنترنت واألكثر 

 عرضة ألف يتعرضوا لؤلذى. 
إف ىذه النتائج تثير الحاجة لتأكيد أىمية وجود وثيقة مدرسية ُمعمنة ومنشورة 

اإلنترنت، لتكوف  بالمدارس لحماية األطفاؿ مف الَتَنمُّر عبر لممعمميف واإلدارييف
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مرجعًا أساسيًا وموضوعيًا لكافة التدابير واإلجراءات واالحتياطات األمنية التي يتـ 
إتباعيا لحماية أنفسيـ وذوييـ مف اليجمات والجرائـ اإللكترونية بمختمؼ أشكاليا؛ 
مف أجؿ ضماف خدمات إرشادية تحد مف الظاىرة وتقضي عمييا في ميدىا، وتتفؽ 

(، أناليزا Ann, 2018(، آف )ٕٛٔٓع نتيجة دراسات )عبدالوىاب، ىذه النتيجة م
(Annalisa, 2019( كاري ،)Carrie, 2019 في أف تغيرات القرف الحالي )

تستدعي إعادة النظر في األساليب والسياسات والممارسات اإلدارية والتوجو نحو 
فعااًل ييتـ بتعميـ  البلمركزية في اإلدارة التربوية بما يمكف مف تبني نمطًا قيادياً 

األطفاؿ كيفية الحفاظ عمى أنفسيـ كمطمعيف ومشاركيف آمنيف عمى اإلنترنت، 
ويسعى دومًا إلى إفساح المجاؿ أماـ المبادرات التي تتجو نحو تطوير آداء في 
المدرسة في محاربة الَتَنمُّر اإللكترونيَّ بكافة أشكالو بصورة تخصصية بداًل مف 

، ويسعى كذلؾ لزيادة تمكيف المعمميف والعامميف في المدرسة االجتيادات الشخصية
مف تقديـ التشجيع والدعـ البلـز مف خبلؿ خمؽ سموكيات وأطباع تمنع األطفاؿ 
والمراىقيف مف التأثر بيذه الممارسات المؤذية وتقّمص أسباب وقوعيـ ضحية 

ا يعود إيجابًا عمى التخويؼ واالستفزاز النفسي والمادي والمبلحقة عبر اإلنترنت؛ بم
 العممية اإلدارية والتعميمية بوجو عاـ والمدرسة بشكؿ خاص.

: ىؿ يختمؼ مستوى الوعي حوؿ ماىية الَتَنمُّر اإللكتروني  ضد التساؤؿ الثامف
األطفاؿ لدى خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ؛ باختالؼ متغيرات )النوع، سنوات 

 ة، المستوى التعميمي(؟الخبرة اإلدارية، الدرجة الوظيفي
 وينبثؽ مف ىذا التساؤؿ الفرضيات التالية:

: يختمؼ مستوى الوعي حوؿ ماىية الَتَنمُّر اإللكتروني  ضد الفرض األوؿ ونصو
 إناث(. -األطفاؿ لدى خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ؛ تبعًا الختالؼ النوع )ذكور

( لعينتيف T-test)ار التائي لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ إجراء االختب  
 :وىذا ما يتضح فيما يميمستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ وفقا لمتغير )النوع(، 
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 (99جدوؿ )
 ( وفقا لمتغير النوعT-Testنتائج اختبار )

 

 العدد النوع
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

القيمة 
االحتمالية 

Sig 

مستوى 
 الداللة

 9.99 99.99 909 الذكور
9.99 999 9.999 

غير داؿ 
 9.09 99.99 999 اإلناث إحصائياً 

 
( أقؿ مف قيمة ٘ٛ.ٔ( أف قيمة )ت( المحسوبة )ٖٔيتضح مف الجدوؿ )

(، وىذا يدؿ عمى عدـ وجود ٖٕٙ(؛ عند درجات حرية )ٜٙ.ٔ)ت( الجدولية البالغة )
( بيف ٘ٓ.ٓ≤ αمستوى احتمالي )فروؽ ذات داللة إحصائية عند 

أفراد عينة الدراسة وتوقعاتيـ إزاء ماىية الَتَنمُّر اإللكترونيَّ ضد  تقديرات متوسطات
 األطفاؿ، ُتعزى الختبلؼ النوع.

: يختمؼ مستوى الوعي حوؿ ماىية الَتَنمُّر اإللكتروني  ضد الفرض الثاني ونصو
ييـ؛ تبعًا الختالؼ سنوات الخبرة في األطفاؿ لدى خبراء اإلدارة التربوية ومعاون

 سنة فأكثر(.  99 –سنة  99 -99مف  -سنوات 99العمؿ اإلداري )أقؿ مف 
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ إجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادي 

(One Way – Anova ،لفحص داللة الفروؽ بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة )
 (، وىذا ما يتضح فيما يمي:وفقا لمتغير )سنوات الخبرة
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 (99جدوؿ )
 ( وفقا لسنوات الخبرةANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادي )

 

 مصدر التبايف
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مجموع 
 المربعات

قيمة )ؼ( 
 المحسوبة

القيمة 
االحتمالية 

Sig 

مستوي 
 الداللة

 9.00 9.009 9 بيف المجموعات

9.099 9.999 
غير داؿ 

 إحصائياً 
داخؿ 

 المجموعات
999 9999.90 9.99 

  9999.99 999 المجموع
 

( أقؿ مف قيمة ٜٛٛ.ٓ( أف قيمة )ؼ( المحسوبة )ٗٔيتضح مف الجدوؿ )
(، وىذا يدؿ عمى عدـ ٕٕٙ، ٕ(؛ عند درجات حرية )ٔٓ.ٖ)ؼ( الجدولية البالغة )

( بيف متوسطات ٘ٓ.ٓ≤ αوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى احتمالي )
وتوقعاتيـ إزاء ماىية الَتَنمُّر اإللكترونيَّ ضد األطفاؿ، تعزى العينة  أفراداستجابات 

 الختبلؼ سنوات الخبرة.
: يختمؼ مستوى الوعي حوؿ ماىية الَتَنمُّر اإللكتروني  ضد الفرض الثالث ونصو

األطفاؿ لدى خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ؛ تبعًا الختالؼ الدرجات الوظيفية 
 –مديرة الروضة أو المساعد  -المختمفة قيد الدراسة )مدير المدرسة أو المساعد

 أخصائي نفسي أو اجتماعي(. 
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ إجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادي 

(One Way – Anova ) ،لفحص داللة الفروؽ بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة
 وفقا لمتغير )الدرجة الوظيفية(، وىذا ما يتضح فيما يمي:

  



 نمر اإللكتروني التي يتعرض ليا بعض األطفاؿالتجرائـ 
 

 
 

- 999 - 

 رشا محمود سامي أحمدد/ أ.ـ.

 (99جدوؿ )
 ( وفقا لمدرجة الوظيفيةANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادي )

 

 مصدر التبايف
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مجموع 
 المربعات

قيمة )ؼ( 
 المحسوبة

القيمة 
االحتمالية 

Sig 

مستوي 
 الداللة

 9.999 9.099 9 بيف المجموعات

9.999 9.999 
غير داؿ 

 إحصائياً 
داخؿ 

 المجموعات
999 9999.99 9.999 

  9999.99 999 المجموع
 

( أقؿ مف قيمة ٘ٓٔ.ٔ( أف قيمة )ؼ( المحسوبة )٘ٔيتضح مف الجدوؿ )
(، وىذا يدؿ عمى عدـ ٕٕٙ، ٕدرجات حرية )(؛ عند ٔٓ.ٖ)ؼ( الجدولية البالغة )

( بيف متوسطات ٘ٓ.ٓ≤ αوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى احتمالي )
وتوقعاتيـ إزاء ماىية الَتَنمُّر اإللكترونيَّ ضد األطفاؿ، تعزى العينة  أفراداستجابات 

 الختبلؼ الدرجة الوظيفية.
ضح عدـ اختبلؼ مستوى ( أعبله يت٘ٔ، ٗٔ، ٖٔوبالنظر إلى الجداوؿ )

الوعي حوؿ ماىية التََنمُّر اإللكترونيَّ ضد األطفاؿ بيف خبراء اإلدارة التربوية 
ومعاونييـ؛ باختبلؼ متغيرات )النوع، سنوات الخبرة اإلدارية ، الدرجة الوظيفية(، أي 
 أف أفراد العينة لدييـ تقديرات متقاربة وأنيـ يتقاسموف ثقافة أو وجيات نظر توحدىـ
حوؿ رؤية مشتركة إزاء ىذا المصطمح الجديد الذي بدأت تتناقمو ألسنة المعمميف أثناء 
احتكاكيـ بالمعمميف واإلدارييف واالختصاصيف االجتماعييف مف األقارب أو 
األصدقاء؛ بغية فيـ أبعاده ووضع أساس تنظيري لو؛ أو أنيـ قد يكونوا لمسوا تذمر 

ائـ االستغبلؿ والتسمط اإللكترونيَّ  وسوء استخداـ األطفاؿ وكثرة شكواىـ مف تزايد جر 
معموماتيـ الخاصة عمى منصات شبكة اإلنترنت بشكؿ واضح، وبالتالي يطمع 
معظيـ عمى تفاصيؿ الطرؽ التى يتنمر بيا األشخاص وكيفية استجابة الطبلب 
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لمَتَنمُّر ومعالجتيا بشكؿ أفضؿ؛ ويدعـ ىذا التفسير ما ذىب إليو كبل مف 
( في دراساتيـ بأف المتعمؽ في ىذه ٕٙٔٓ(، و)عبدالحاكـ، ٕ٘ٔٓالمجيد، )عبد

الظاىرة في الواقع التربوي المصري، ُيبلحظ أنيا منتشرة في كافة المراحؿ التعميمية 
وبصورة متفاوتة، وفي كافة المدارس بغض النظر عف نوعيا وفي كافة المناطؽ 

ناث وبيف أوساط كافة الطبقات التعميمية وبيف كافة أوساط الطمبة مف ذكور وا  
لممعمميف والمديريف  وىذا يعزز مف الخبرات الميدانية .االجتماعية واالقتصادية

أنفسيـ؛ التي في طبيعة الحاؿ تنعكس إيجابًا عمى مستوى الوعي بمخاطر ىذا 
السموؾ والقناعة بضرورة إيجاد الحموؿ المناسبة ليذه الظاىرة، وبصرؼ النظر عف 

 تيـ ودرجتيـ الوظيفية.جنسيـ وخبرا
: يختمؼ مستوى الوعي حوؿ ماىية الَتَنمُّر اإللكتروني  ضد الفرض الرابع ونصو

األطفاؿ لدى خبراء اإلدارة التربوية ومعاونييـ؛ تبعًا الختالؼ المستوى التعميمي 
 ماجستير أو دكتوراه(.  –دبمـو تأىيؿ تربوي  -)مؤىؿ عالي

راء اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ إج
(One Way – Anova ،لفحص داللة الفروؽ بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة )

 وفقا لمتغير )المستوى التعميمي(، وىذا ما يتضح فيما يمي:
 (99جدوؿ )

 ( وفقا لممستوى التعميميANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادي )
 

 مصدر التبايف
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مجموع 
 المربعات

قيمة )ؼ( 
 المحسوبة

القيمة 
االحتمالية 

Sig 

مستوي 
 الداللة

 99.99 99.999 9 بيف المجموعات

9.999 9.999 
داؿ 

 إحصائياً 
داخؿ 

 المجموعات
999 9900.99 9.99 

  9999.99 999 المجموع
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مساوية تقريبًا  (٘ٔٓ.ٖ( أف قيمة )ؼ( المحسوبة )ٙٔيتضح مف الجدوؿ )
(، وىذا يدؿ عمى ٕٕٙ، ٕ(؛ عند درجات حرية )ٔٓ.ٖلقيمة )ؼ( الجدولية البالغة )

( بيف متوسطات ٘ٓ.ٓ≤ αوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى احتمالي )
وتوقعاتيـ إزاء ماىية الَتَنمُّر اإللكترونيَّ ضد األطفاؿ، تعزى العينة  أفراداستجابات 

الختبلؼ المستوى التعميمي. ولتحديد مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعدية تـ 
 وفؽ اآلتي: Scheffe' Testاستخداـ اختبار شيفيو 

 (99جدوؿ )
 ( لتحديد مصادر الفروؽScheffe' Testنتائج اختبار شيفيو )

 

 المتوسط المجموعات
 فروؽ المتوسطات

مؤىؿ دراسي 
 عالي

دبمـو تأىيؿ 
 تربوي

ماجستير / 
 دكتوراه

 9.999 *9.999 - 99.99 مؤىؿ دراسي عالي
 9.999 - *9.999 99.99 دبمـو تأىيؿ تربوي
 - 9.999 9.999 99.99 ماجستير / دكتوراه

 (α ≥9.99*  دالة عند مستوى احتمالي )
( لممقارنات البعدية بيف Scheffeنتائج تحميؿ شيفيو )وقد أظيرت 

(، أف ىناؾ اختبلفًا ذا داللة إحصائية طفيفة في ٚٔالمتوسطات الحسابية بالجدوؿ )
مستوى الوعي حوؿ ماىية الَتَنمُّر اإللكترونيَّ ضد األطفاؿ لصالح حممة دبمـو 
التأىيؿ التربوي؛ وتدؿ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا عمى أف حممة دبمـو التأىيؿ 

وي ىـ أقدر مف حممة اإلجازة الجامعية عمى تجسيد الواقع الحالي السائد في الترب
مدارسيـ؛ ومنيا اإلدراؾ بطبيعة وطرؽ اإليذاء عبر الشبكة العنكبوتية، وقد ُيعزى 
ذلؾ إلى أف مجتوى المقررات التي يقدميا برنامج التأىيؿ التربوي لطبلبو فييا نمط 

سونيا في مرحمة اإلجازة، ىذا فضبًل عف أف مختمؼ عف الموضوعات التي كانوا يدر 
طبيعة برامج الدبمـو التربوي تركز بشكؿ رئيسي عمى المواد التربوية واألكاديمية؛ التي 
تتبنى فمسفة تحاكي في جوىرىا التطورات العممية المتبلحقة كتقنية اإلنترنت والنظـ 
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بر توظيؼ اإلنترنت؛ اإللكترونية؛ وتتضمف أحيانًا نشاطات ال يمكف إتماميا إال ع
ويشمؿ ذلؾ التدريب في مجاؿ التقنية، واستخداـ اإلنترنت بجانب التدريب عمى 
وسائؿ التدريس والقضايا االجتماعية واإلنسانية األخرى في الصؼ؛ وبالتالي رفع 
فعالية الوعي المعموماتي لدى منسوبييا مف المدرسيف واإلدارييف بأخبلقيات استخداـ 

في التعمـ   Safety On The Webوبأساليب األماف  On line Ethicsاإلنترنت 
اإللكتروني، األمر الذي يقدـ إطارًا واضحًا لموقوؼ عمى االتجاىات الحديثة التي 
تبرز ما يستجد في أساليب ممارسة المينة مع المشكبلت المتعمقة بسموكيات األطفاؿ 

يمية وتمس في جوىرىا كثيرًا مف غير المرغوبة والتي تتخمؿ معظـ أجزاء العممية التعم
وخاصة  -عناصرىا مثؿ الطالب، المعمـ، اإلدارة، أولياء األمور، المناخ المدرسي

المَتَنمَّر  الَتَنمُّر وطرؽ تشخيص حاالتو والمؤشرات الدالة عميو سواء عمى الُمتنمِّر أو
يا دراسة وىو األمر الذي أكدتو العديد مف الدراسات السابقة؛ كاف مف بين  -عميو

 (.ٕ٘ٔٓ(، )صاصيبل، ٕٓٔٓ)إبراىيـ، 
بناء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، سوؼ تقترح الباحثة ات: ػػػيػالتوص

؛  أىـ التوصيات الموجية لكؿ مف األولياء والمينييف واإلطار التربوي ولمعمـو
 لضماف تواصؿ آمف لمطفؿ مع الفضاء الرقمي، وىي كالتالي:

 :مف خبلؿومستمعؿ لوسائؿ االتصاؿ اإللكتروني  حماية الطفؿ كمتمقي .ٔ
   تجريـ إنتاج أو نقؿ أو نشر بواسطة تقنية مف تقنيات االتصاؿ عف ُبعد

لمحتوى مكتوب أو مرئي أو مسموع موجو لؤلطفاؿ يتضمف ممارسات أو 
إيحاءات غير أخبلقية أو فيو إخبلؿ باآلداب العامة أو مساس بكرامة 

عمى العنؼ أو التمييز العنصري أو الكراىية  اإلنساف أو تحريض لمُقصر
 أو المخاطرة بحياتيـ.

  تجريـ التحرش المفظي والتيديد واإلكراه ومحاولة التغرير بالطفؿ بواسطة
تقنيات االتصاؿ بعف ُبعد؛ قصد دفعو إلى لقاء غرباء أو دفعو إلفشاء 

 أسرار أو معطيات شخصية أو سمبو ممتمكات خاصة.



 نمر اإللكتروني التي يتعرض ليا بعض األطفاؿالتجرائـ 
 

 
 

- 990 - 

 رشا محمود سامي أحمدد/ أ.ـ.

ع لمادة مسموعة أو مرئية أو مكتوبة عمى وسائؿ حماية الطفؿ كموضو  .ٕ
االتصاؿ اإللكتروني؛ مف خبلؿ تجريـ تعُمد أخذ أو اإلذف بأخذ أو إنتاج 
أو توزيع أو نشر بواسطة تقنية مف تقنيات االتصاؿ عف ُبعد لصور أو 
أشباه صور أو مقطع أو مقاطع مسجمة مرئية أو مسموعة أو كتابة غير 

 قاصر وتنتيؾ كرامتو أو سمعتو. الئقة تتعمؽ بطفؿ أو 
توعية األطفاؿ بوصفيـ منشئي وموزعي المعمومات في البيئة الرقمية  .ٖ

بممارسة حقيـ في حرية التعبير في البيئة الرقمية؛ مع احتراـ حقوؽ 
 وكرامة اآلخريف بمف فييـ األطفاؿ اآلخروف.

صياغة التعبير عف آراء األطفاؿ وتجاربيـ وأخذىا في االعتبار عند  .ٗ
 السياسات والممارسات التي تؤثر عمى وصوليـ إلى التكنولوجيا الرقمية.

وضع منظومة متكاممة لحماية األطفاؿ مف المخاطر الرقمية تتمحور حوؿ  .٘
 :ثبلث مقاربات

 توعية اإلطار التربوي لؤلطفاؿ وكذلؾ األولياء واألسر المقاربة التربوية :
شبكة اإلنترنت والحرص عمى بالمخاطر التي قد تيدد األطفاؿ عمى 

 االستخداـ الرشيد ليذه الشبكة العالمية.
 توفير برمجيات تساعد األولياء والمربيف عمى مراقبة المقاربة التكنولوجية :

األطفاؿ ومنعيـ مف فتح المواقع الخطرة؛ وذلؾ بالتعاوف مع وزارة االتصاؿ 
وماتية؛ فضبًل عف وتكنولوجيا المعمومات والوكاالت الوطنية لمسبلمة المعم

تعريفيـ بالبرمجيات والمنظومات المجانية لوقاية األطفاؿ التي يوفرىا 
 المزودوف لحماية األطفاؿ مف مخاطر اإلنترنت.

 التعريؼ بمجاؿ حقوؽ الطفؿ والحث عمى سف قوانيف المقاربة التشريعية :
جديدة وتشريعات خصوصية مف شأنيا أف تتصدى لئلرىاب التكنولوجي 

لؤلطفاؿ عبر اإلنترنت، ومجابية محاوالت التحرش واالستقواء  الموجو
واالنتياؾ بحؽ األطفاؿ؛ وذلؾ بالتعاوف مع وزارات العدؿ والداخمية 

 واإلعبلـ واالتصاؿ وتكنولوجيا المعمومات. 
وضع آليات لئلنذار المبكر والتدخؿ السريع في حالة الَتَنمُّر اإللكترونيَّ  .ٙ
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 األجيزة القضائية.مع  وضماف تواصميا الجيد
تضميف المناىج الدراسية موضوعات وقائية حوؿ ظاىرة الَتَنمُّر  .ٚ

عداد دليؿ وطني لممرشديف التربوييف حوؿ آليات التعامؿ مع  ، وا  اإللكترونيَّ
 .ىذه الظاىرة، وتطوير سياسة الحد مف العنؼ في المدارس

مكافحة  التدريب والتكويف المستمر لمكوادر البشرية العاممة في مجاؿ .ٛ
الجرائـ اإللكترونية، واستحداث شيادات عميا متخصصة في المجاالت 
التقنية والقانوينة المتعمقة بمكافحة الجرائـ المعموماتية، وحث الجامعات 
والمراكز البحثية عمى تسميط الضوء أكثر عمى مثؿ ىذه الجرائـ؛ مف خبلؿ 

 الموضوع.تكثيؼ الندوات والممتقيات واألياـ الدراسية حوؿ ىذا 
تقديـ الدعـ الرسمي والشعبي لممبادرات والجيود التي تمقي الضوء عمى  .ٜ

الظاىرة عربيًا؛ وتغطيتيا إعبلميًا بالشكؿ الذي يميؽ بانتشار الظاىرة 
 وأبعادىا المختمفة والحموؿ المقترحة ليا.

إجراء المزيد مف الدراسات األكاديمية النفسية واالجتماعية واإلعبلمية  .ٓٔ
بعاد مشكمة الَتَنمُّر اإللكترونيَّ ومناقشتيا واألثار المترتبة عمى لدراسة أ

الضحايا مف جراء ذلؾ السموؾ عربيًا؛ ومف خبلؿ مستويات وطبقات 
 اجتماعية واقتصادية وعمرية مختمفة.

وضع استراتيجيات لموالديف وغيرىـ مف مقدمي الرعاية لتطوير الميارات  .ٔٔ
ليس مجرد تقييد استخداـ األطفاؿ لتقنيات التي يحتاجونيا لمتوسط إيجابيًا و 

 المعمومات واالتصاالت.
تقييـ القوانيف والسياسات المتعمقة بالبيئة الرقمية لتحديد مدى تأثير تنفيذىا  .ٕٔ

 عمى التمتع بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية.
وضع أطر قانونية لمعالجة البيانات الشخصية لؤلطفاؿ وتقييـ فعاليتيا  .ٖٔ

 انتظاـ.اإلجمالية ب
ضرورة ُحسف التعامؿ مع شكاوى األطفاؿ أو والدييـ أو مقدمي الرعاية أو  .ٗٔ

 الممثميف القانونييف فيما يتعمؽ بالمعاممة غير القانونية لؤلطفاؿ.
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 الػػػيػػػوامػػػػػػػػػػػػػش
  أواًل: المراجع العربية

الفكر . اإلسكندرية: دار حوكمة اإلنترنت(. 9999إبراىيـ، خالد ممدوح. ) .9
 الجامعي.

 . عماف: دار المعتز.آليات صناعة اإلعالـ(. 9999إبراىيـ، عمي حجازي. ) .9
المسؤولية الجنائية لألحداث عف (. 9999إبراىيـ، ياسميف عبدالعزيز. ) .9

. رسالة ماجستير، جامعة القصيـ، الجرائـ المعموماتية في النظاـ السعودي
 كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية.

. اتجاىات طمبة دبمـو التأىيؿ التربوي في (9999،جمعو حسف. )إبراىيـ .9
الجامعة االفتراضية السورية نحو التعمـ اإللكتروني وعالقتيا بالجنس 

مجمة اتحاد  .والتخصص والخبرة الحاسوبية والدورات التدريبية الحاسوبية
 . 999-09(، 9)9،الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس

. 9، ط سيكولوجية التََنمُّر بيف النظرية والعالج(. 9999أبو الديار، مسعد. ) .9
  .الكويت: مكتبة الكويت الوطنية

مفاىيـ ورؤى في اإلدارة والقيادة (. 9999أبو العال، ليمى محمد حسني. ) .9
. المممكة األردنية الياشمية: دار يافا + دار التربوية بيف اآلصالة والحداثة

  .الجنادرية
. المممكة األردنية القيادة التربوية الفاعمة(. 9999أبو طاحوف، أمؿ لطفي. ) .9

 الياشمية: أمواج لمنشر.
تصورات معممي المدارس فوؽ . (9999أبو عصبة،خالد وشفاء أشقر. ) .9

االبتدائية لظاىرة الَتَنمُّر الشبكي وطرؽ التعامؿ معيا في المدارس العربية في 
 . 99-99(، 9)9، التربوي بأكاديمية القاسمي مجمة مركز األبحاث إسرائيؿ.

. تفعيؿ الدور التكاممي بيف األسرة والمدرسة لمحد (9999أحاندو،سيسي. ) .0
-9(، 9)99،مجمة الجامعة .مف ظاىرة الَتَنمُّر لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

99 . 
ميذ العوامؿ االجتماعية المؤدية لسموؾ الَتَنمُّر لتال. (9990األسمر،مشعؿ. ) .99
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مجمة كمية التربية األساسية بجامعة  المرحمة المتوسطة بمنطقة حائؿ.
 . 999-999(، 99،)بابؿ

الجريمة اإللكترونية وآليات . (9999األمير،حفوظة وغردايف حساـ. ) .99
. ورقة مقدمة إلى الممتقى الوطني "آليات مكافحة الجرائـ التصدي ليا

: مركز جيؿ البحث العممي وجامعة اإللكترونية في التشريع الجزائري"، الجزائر
 .999 - 99تممساف، 

التوجيو واإلرشاد النفسي (. 9999الببالوي، إيياب وأشرؼ عبدالحميد. ) .99
المدرسي "استراتيجية عمؿ األخصائي النفسي بمدارس العادييف وذوي 

  .. الرياض: دار الزىراء9، ط"االحتياجات الخاصة
مقترح لبيئة تعمـ إلكترونية قائمة . تصميـ (9999البربري،رفيؽ سعيد. ) .99

عمى التمعيب وأثرىا في تنمية ميارات االستخداـ اآلمف لإلنترنت لدى تالميذ 
مجمة كمية التربية بجامعة  .المرحمة اإلعدادية المقيميف بدور األيتاـ

 . 909-999(، 9)99،المنوفية
المجتمع مالمح وقضايا التعميـ االجتماعي في (. 9999الجبالي، حسني. ) .99

 . القاىرة: مكتبة األنجمو.العالمي المعاصر
. المممكة جرائـ الحاسوب واإلنترنت(. 9990الحسيناوي، عمي جبار. ) .99

 األردنية الياشمية: دار اليازوري العممية.
. مدى معرفة الطمبة المعمميف بسموؾ الَتَنمُّر (9999الحويطي،محمد مثري. ) .99

مجمة السعودية لمتربية ال .لدمجتجاه الطمبة ذوي اإلعاقة في مدارس ا
 . 999-999(، 9)9،الخاصة

التربية (. 9999الخوالدة، محمد والقواسمة، رشدي وخيري عبدالمطيؼ. ) .99
  القاىرة: الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ. والمجتمع والتنمية.

مقياس السموؾ التََنمُّري لألطفاؿ (. 9999الدسوقي، مجدي محمد. ) .99
  .القاىرة: دار جوانا. والمراىقيف
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االتجاىات الحديثة في اإلدارة التربوية (. 9999الدليمي، طارؽ عبد أحمد. ) .90
  .. عماف: مركز ديبونو لتعميـ التفكيروالمدرسية

. توظيؼ شبكات التواصؿ االجتماعي في (9990الدىشاف،جماؿ عمي. ) .99
المجمة الدولية لمبحوث في العمـو  .خدمة العممية التربوية والتعميمية

 . 99-99(، 9)9،التربوية
العنؼ في جرائـ اإلنترنت "أىـ القضايا الحماية (. 9999الرشيدي، محمود. ) .99

 . القاىرة: الدار المصرية المبنانية.والتأميف"
عبر مواقع  التََنمُّر اإللكتروني(. 9999السبيعي، مناور عبيد صالح. ) .99

. رسالة دكتوراه، جامعة التواصؿ االجتماعي وعالقتو بأنماط العنؼ المدرسي
 نايؼ العربية لمعمـو األمنية، كمية العمـو االجتماعية.

. دور اإلدارة المدرسية في معالجة (9999الشريؼ،إلياـ حامد سالمة. ) .99
ظاىرة الَتَنمُّر المدرسي مف بالمرحمة المتوسطة مف وجية نظر الطالب 

-999(، 9)99، مجمة كمية التربية بجامعة أسيوط .والطالبات بمدينة جدة
999 . 

أساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا . (9999الصباف،عبير محمد حسف. ) .99
(، 99)9،مجمة عالـ التربية طالبات المرحمة الثانوية. بالَتَنمُّر المدرسي لدى

99-09 . 
الكفايات والميارات اإلدارية (. 9999العتيبي، مسفر بف عقاب بف مسفر. ) .99

  ..بنيا: دار لوتسوالفنية لوكيؿ المدرسة
الَتَنمُّر المدرسي لدى بعض تالميذ مرحمة . (9999العتيري،منصور عمر. ) .99

 . 99-9(، 99)9،كمية اآلداب بجامعة الزاويةمجمة  التعميـ األساسي.
تربويات الحاسوب وتحديات مطمع القرف (. 9999الفار، إبراىيـ عبدالوكيؿ. ) .99

 . القاىرة: دار الفكر العربي.الحادي والعشريف
. المممكة اإلصالح والتطوير التربوي(. 9999الفريجات، غالب عبدالمعطي. ) .99

 األردنية الياشمية: دار دجمة.
. الَتَنمُّر السيبراني في مدارس التعميـ العاـ (9999الفريح،سعاد عبدالعزيز. ) .90
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(، 999)99،مجمة التربويةال .مف منظور الطمبة المعمميف بجامعة الكويت
 . 99-99الجزء األوؿ، 

الجرائـ الناشئة عف االستخداـ غير المشروع (. 9990الكعبي، محمد عبيد. ) .99
  .ت العربية المتحدة: دار النيضة العربية. اإلمارا9، طلشبكة اإلنترنت

. الَتَنمُّر اإللكتروني وأثره عمى طفؿ الروضة (9999المحياني،سبحة حاكـ. ) .99
(، 99،)مجمة الفنوف واآلداب وعمـو اإلنسانيات واالجتماع .في السعودية

999-990 . 
دوافع الَتَنمُّر اإللكتروني لدى . (9999المصطفى،عبدالعزيز عبدالكريـ. ) .99

مجمة العمـو التربوية  أطفاؿ المنطقة الشرقية بالمممكة العربية السعودية.
 . 999-999(، 9)99،والنفسية بجامعة البحريف

أشكاؿ العنؼ في وسائؿ اإلعالـ وسبؿ . (9999الييتي،حافظ ياسيف. ) .99
 .999-999(، 9،)مجمة جامعة األنبار لمعمـو اإلنسانية مواجيتو.

  .. دمشؽ: دار القمـ9، ط حوؿ التربية والتعميـ(. 9999بكار، عبدالكريـ. ) .99
أشكاؿ الَتَنمُّر المدرسي وعالقتيا بالعزلة . (9999بوطورة،كماؿ. ) .99

 . 99-99(، 9)9، مجمة جامعة سرت العممية"العمـو اإلنسانية" االجتماعية.
التََنمُّر المدرسي وعالقتو بالذكاء االجتماعي (. 9999جاد، محمد محمد. ) .99

. رسالة ماجستير، جامعة بني لمتعمـ لدى تالميذ المرحمة االبتدائيةوالدافعية 
 سويؼ، كمية التربية.

. المممكة األردنية إدارة األزمات والكوارث(. 9999جميؿ، عبدالكريـ أحمد. ) .99
 الياشمية: الجنادرية لمنشر.

، ترجمة ىدى عمر إعالـ جديد .. تكنولوجيا جديدة(. 9999جوف، ىارتمي. ) .99
  .القاىرة: المجموعة العربية لمتدريب والنشر والتوزيعالسباعي، 

فاعمية برنامج قائـ عمى اإلثراء النفسي في . (9999حبيب،أمؿ عبدالمنعـ. ) .90
الُمتنمِّريف تحسيف الكفاءة االجتماعية وخفض سموؾ الَتَنمُّر المدرسي لدى 
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، المنوفيةمجمة كمية التربية بجامعة  .ذوي صعوبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية
99(9 ،)99-999 . 

فاعمية برنامج تدريبي في الحاجات العالقاتية في (. 9999حمدي، فادي. ) .99
خفض سموؾ التََنمُّر وتنمية االىتماـ االجتماعي لدى عينة مف الطمبة 

 . رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، كمية الدراسات العميا.المراىقيف
المؤسسات التربوية في بداية األلفية إدارة (. 9999خميؿ، نبيؿ سعد. ) .99

 . القاىرة: دار الفجر.الثالثة
المُتنمِّريف  الخصائص الشخصية لدى(. 9999داود، مؤمنة محمد شحاتة. ) .99

. رسالة ماجستير، جامعة عيف شمس، كمية مف طالب المرحمة اإلعدادية
 التربية.

راسات مجمة الحكمة لمد .. الجريمة اإللكترونية(9999رشيد،لمياء. ) .99
 . 990-09(، 99،)اإلعالمية واالتصالية

الميارات االجتماعية كمعدؿ لعالقة (. 9999زىير، كريماف محمد إبراىيـ. ) .99
تقدير الذات بالتََنمُّر لدى األطفاؿ ذوي اضطراب قصور االنتباه المصحوب 

 . رسالة ماجستير، جامعة المنوفية، كمية اآلداب.بفرط النشاط
فاعمية برنامج إرشادي يستند إلى أسموب إدارة (. 9999سالـ، خالد. ) .99

الغضب وحؿ المشكالت في خفض سموؾ التََنمُّر المدرسي ومستوى الغضب 
. رسالة ماجستير، الجامعة لدى طمبة المرحمة األساسية في مدينة عماف

 األردنية، كمية الدراسات العميا.
دار  . القاىرة:تحديات في عالـ جديد(. 9999سرور، أحمد فتحي. ) .99

 الشروؽ.
. القاىرة: قراءات في عمـ النفس المدرسي(. 9999سميماف، سناء محمد. ) .99

 عالـ الكتب.
. دور األسرة في حماية األبناء مف (9999سميماف،محمود عبدالعميـ. ) .99

مجمة  .مخاطر شبكة اإلنترنت دراسة ميدانية في مدينة سوىاج بصعيد مصر
 . 90-99 (،99،)جيؿ العمـو اإلنسانية واالجتماعية
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. القاىرة: دار اإلعالـ الجديد والجرائـ اإللكترونية(. 9999شفيؽ، حسنيف. ) .90
 فكر وفف.

. المممكة األدرنية أمف المعمومات(. 9999صادؽ، دالؿ وحميد ناصر. ) .99
 الياشمية: دار اليازوري.

. أنماط التعمـ السائدة لدى طمبة دبمـو التأىيؿ (9999صاصيال،رانية. ) .99
ة التربية بجامعة دمشؽ وعالقتيا باتجاىاتيـ نحو برنامج التربوي في كمي

-990(، 9)99،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس .إعدادىـ
999 . 

إعالـ الطفؿ ما لو (. 9999صالح، مروى عصاـ ومحمود عزت المحاـ. ) .99
 . المممكة األردنية الياشمية: دار اإلعصار.وما عميو

. عماف: 9، طالرأى العاـ وطرؽ قياسو(. 9999عابد، زىير عبدالمطيؼ. ) .99
  .دار اليازوري

القيادة التربوية (. 9999عامر، طارؽ عبدالرؤوؼ وعيسى المصري. ) .99
.وميارات التعمـ  . القاىرة: دار العمـو

اإليذاء النفسي والبدني كما يدركو الطفؿ (. 9999عبدالحاكـ، محـر فؤاد. ) .99
. رسالة بالتََنمُّر المدرسي لدى عينة مف تالميذ المرحمة اإلعداديةوعالقتو 

 ماجستير، جامعة حمواف، كمية التربية.
 . القاىرة: مؤسسة طيبة.اإلعالـ الجديد(. 9999عبدالحميد، صالح محمد. ) .99
. االتصاؿ واإلعالـ عمى شبكة اإلنترنت(. 9999عبدالحميد، محمد. ) .99

 القاىرة: عالـ الكتب.
تصور مقترح لمتغمب عمى الَتَنمُّر اإللكتروني . (9999مف،حسنية. )عبدالرح .99

في مدارس التعميـ األساسي بجميورية مصر العربية في ضوء خبرات كؿ مف 
مجمة كمية التربية بجامعة  أستراليا وفنمندا والواليات المتحدة األمريكية.

 . 999-999(، الجزء الثاني، 999)99،األزىر
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. دور مديري المدارس الثانوية الفنية (9999عباس. )عبدالرحيـ،محمد  .90
 .بمحافظة الشرقية في مواجية الَتَنمُّر المدرسي مف وجية نظر المعمميف

 . 999-999(، 99،)دراسات عربية في التربية وعمـ النفس
العدواف والتََنمُّر المدرسي في عالقتيما (. 9999عبدالمجيد، أسماء عمي. ) .99

. رسالة ماجستير، جامعة الميذ المرحمة االبتدائيةببعض المتغيرات لدى ت
 طنطا، كمية التربية.

بعض المتغيرات النفسية (. 9990عبدالمجيد، إيماف عبدالمجيد محمد. ) .99
. رسالة ماجستير، جامعة المنوفية، المنبئة بالتََنمُّر اإللكتروني لدى المراىقيف

 كمية اآلداب.
د األسرة بمفيـو األمف السيبراني . وعي أفرا(9999عبدالوىاب،وفاء حسف. ) .99

المجمة العربية لمعمـو  .وعالقتو باحتياطاتيـ األمنية مف الجرائـ اإللكترونية
 . 99-99(، 99)9،االجتماعية

. سوسيولوجيا الجريمة واالنحراؼ(. 9999عبده، ىاني خميس أحمد. ) .99
 اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

البمطجة اإللكترونية بيف طالب جامعة واقع . (9999عمي،سموى حممي. ) .99
مكانية التغمب عمييا. (، الجزء الثاني، 9،)مجمة العمـو التربوية بني سويؼ وا 

99-999 . 
. المسئولية االجتماعية لممرشدة (9999عمي،فاطمة ودعاء عبدالحميد. ) .99

المجمة العربية لدراسات وبحوث  .الطالبية في مواجية مشكمة الَتَنمُّر المدرسي
 . 909-999(، 9،)عمـو التربوية واإلنسانيةال

الَتَنمُّر التقميدي واإللكتروني بيف طالب . (9999عمارة،إسالـ عبدالحفيظ. ) .99
(، 99،)دراسات عربية في التربية وعمـ النفس التعمـ ما قبؿ الجامعي.

999-999 . 
اإلدارة الرياضية"مناىج البحث العممي في (. 9999غازي، فيد سيؼ الديف. ) .99

 . القاىرة: العربي لمنشر.اإلدارة الرياضية"
التََنمُّر المدرسي لدى تالميذ المرحمة (. 9999غريب، ندا نصر الديف. ) .99
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. رسالة ماجستير، اإلعدادية وعالقتو ببعض المتغيرات الشخصية واالجتماعية
 جامعة عيف شمس، كمية البنات.

تخاذ القرار تصور مستقبمي لتطوير صنع وا(. 9990فرج، نيمة صالح. ) .90
. رسالة دكتوراه، جامعة عيف لمقيادات التربوية بوزارة التربية في دولة الكويت

 شمس، كمية البنات.
تطور الَتَنمُّر المدرسي وعالقتو بالتوافؽ . (9999فرحاف،قيس حميد. ) .99

، مجمة كمية اآلداب بجامعة بنيا الدراسي لدى طمبة المرحمة الثانوية.
9(999 ،)999-999 . 

مصداقية اإلنترنت "العوامؿ المؤثرة (. 9999كدواني، شيريف محمد. ) .99
 . القاىرة: العربي لمنشر والتوزيع.ومعايير التقييـ"

. فعالية اإلرشاد بالتدخالت اإليجابية المعتمد (9999لطفي،أسماء فتحي. ) .99
عمى القوة الشخصية في خفض الَتَنمُّر اإللكتروني لدى الطالبات الُمتنمِّرات 

(، 9)99،مجمة كمية التربية بجامعة اإلسكندرية .ترونيًا بالمرحمة اإلعداديةإلك
99-99 . 

في المشكالت النفسية والسموكية لألطفاؿ (. 9990معمرية، بشير. ) .99
 . المنصورة: المكتبة العصرية.والراشديف

سموؾ التََنمُّر عند األطفاؿ والمراىقيف (. 9999موسى، عمي ومحمد فرحاف. ) .99
 . الرياض: مكتبة الممؾ فيد الوطنية.أسبابو، عالجو""مفيومو، 

وعي مستخدمي اإلنترنت بالجوانب . (9999موسى،عبدالفتاح تركي. ) .99
مجمة كمية اآلداب بجامعة عيف  اإليجابية والسمبية الخاصة بيا.

 . 999-999(، 9)99،شمس
  ..القاىرة: دار العربياإلرىاب والجريمة اإللكترونية(. 9999نصار، غادة. ) .99
الطفؿ واأللعاب اإللكترونية عبر الوسائط (. 9999ىماؿ، فاطمة السعيد. ) .99

.المممكة األردنية الياشمية: اإلعالمية الجديدة "بيف التسمية وعمؽ التأثير"
  .دار الخميج
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تأثير تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ عمى (. 9999يحياوي، إبراىيـ عمر. ) .99
 .دار اليازوري.عماف: العممية التعميمية في الجزائر

الَتَنمُّر اإللكتروني وعالقتو بإدماف . (9999يوسؼ،ريياـ سامي حسيف. ) .90
(، 99،)المجمة العربية لبحوث اإلعالـ واالتصاؿ مواقع التواصؿ االجتماعي.

999-999 . 
يونس،نجاتي أحمد والحياري، غالب محمد وىشاـ عبدالفتاح المكانيف.  .99

. الَتَنمُّر اإللكتروني لدى عينة مف الطمبة المضطربيف سموكيًا (9999)
(، 9)99،مجمة الدراسات التربوية والنفسية .وانفعاليًا في مدينة الزرقاء

990-909 . 
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